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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่22-27 ม.ีค. 62 23,888.- 

วนัที ่28 ม.ีค. – 02 เม.ย. 62 23,888.- 

วนัที ่29 ม.ีค. – 03 เม.ย. 62 23,888.- 

วนัที ่05-10 เม.ย. 62 28,888.- 

วนัที ่06-11 เม.ย. 62 28,888.- 

วนัที ่10-15 เม.ย. 62 33,888.- 

วนัที ่14-19 เม.ย. 62 27,888.- 

วนัที ่19-24 เม.ย. 62 27,888.- 

วนัที ่03-08 พ.ค. 62 24,888.- 

คนุหมงิ แชงกรลีำ่ พชิติ 2 ภเูขำหมิะ  

6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 

 เร ิม่ตน้เพยีง  22,888.- 
 รายการทัวร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 

 

 พชิติ 2 ภเูขาหมิะมังกรหยก หบุเขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ  

 ชมวัดลามะ จ าลองมาจากพระราชวงัโปตาลากง แหง่ทเิบต  
 เทีย่วเชยีงกรลีา่ เมอืงแหง่ความฝัน  

 ชมโชวฝี์มอืของผูก้ ากับชือ่ดงัจางอวีโ้หมว IMPRESSION LIJIANG 

 ชมความงดงามของมรดกโลก เมอืงลีเ่จยีง  

 นมัสกาพระพทุธชนิราช(จ าลอง) แหง่วัดหยวนทง 
 



                  GO1KMG-TG007           2 จ ก 11 
 

วนัที ่10-15 พ.ค. 62 24,888.- 

 

 

 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ(สนำมบนิสวุรรณถมู)ิ-คนุหมงิ(สนำมบนิคนุหมงิฉำงสุย่)(10-55-14.05)-ตำ้หลี ่

07.30 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภูมอิำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศเคำนเ์ตอร ์D สำยกำรบนิไทย 

(TG) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ

เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

10.55 น.  ออกเดนิทางสู ่นครคนุหมงิ โดยเทีย่วบนิที ่TG 612 

14.05 น. เดนิทางถงึทำ่อำกำศยำนนำนำชำตนิครคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลยูนนานมี

ประชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถงึ 24 เผ่าครอบคลุมพื้นทีถ่งึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยู่สงู

เหนือระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมงิไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลเิพราะมีภูมอิากาศที่

เย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่รอ้นหรือหนาวจนเกนิไปแลว้ ส ิง่ที่มีเสน่ห์ดงึดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาตทิี่

สวยงาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าคณะเดนิทางสูเ่มอืงตำ้หลี ่เขตปกครองตนเองของชน

เผ่าไป๋ ทางตะวันตกเฉียงใตข้องจีนในมณฑลยูนนานตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่

ระดับ 1,975 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล โดยมีชนกลุ่มนอ้ยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชือ้ชาต ิเดมิมีชือ่ว่า 

“หนันเจา” หรอือาณาจักรน่านเจา้ (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทัง่ชาวไป๋ไดเ้ขา้มาสถาปนาอาณาจักรตา้หลี ่

(ค.ศ. 937) และตอ่มาในค.ศ. 1253 อาณาจักรตา้หลีก่็ถกู กบุไลขา่น ผูเ้ป็นจักรพรรดชิาวมองโกลพชิติลง 

แตก่็ยังคงเหลอืร่องรอยอารยธรรมเกา่ใหพ้บเห็นไดบ้นเสน้ทางจากตา้หลีถ่งึลีเ่จยีง 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  พกัที ่MANJIANG HONG HOLIDAY HOTEL OR SAME 

วนัที ่2 หมูบ่ำ้นซโีจว-วดัเจำ้แมก่วนอมิ-ผำ่นชมเจดยีส์ำมองค-์แชงกรลีำ่-ผำ่นชมโคง้แรกแมน่ ำ้แยงซี

เกยีง-ชอ่งแคบเสอืกระโจน-เมอืงโบรำณแชงกรลีำ่ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นสู ่หมูบ่ำ้นซโีจว หรอื “สีโ่จว” เป็นหมู่บา้นของชาวไป๋ ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัวถิชีวีติชาวไป๋ และได ้

ยงัไมร่วมคำ่วซีำ่แบบเดีย่ว ทำ่นละ 1,650 บำท  
รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 120 หยวน /ทำ่น/ทรปิ 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-คนุหมงิ(สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่)

(10-55-14.05)-ตา้หลี ่
 ✈ 🍽 

MANJIANG HONG HOLIDAY  

HOTEL OR SAME 

2 

หมู่บา้นซโีจว-วัดเจา้แม่กวนอมิ-ผ่านชมเจดยีส์ามองค-์แชงกรลีา่-

ผ่านชมโคง้แรกแม่น ้าแยงซเีกยีง-ชอ่งแคบเสอืกระโจน-เมอืง

โบราณแชงกรลีา่ 

🍽 🍽 🍽 TIANRUI SUNSHINE HOTEL 

OR SAME 

3 
หุบเขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ(รวมกระเชา้)-วัดลามะซงจา้นหลงิ-แชงก

รลีา่-ลีเ่จยีง-เมอืงโบราณลีเ่จยีง 
🍽 🍽 🍽 LIJIANG LUCKY DARGON 

HOTEL OR SAME 

4 
ภเูขาหมิะมังกรหยก(รวมกระเชา้ใหญ่)-IMPRESSOIN LIJIANG-

อุทยานน ้าหยก-สระน ้ามังกรหยก-สาหร่ายเกลยีวทอง-ตา้หลี ่
🍽 🍽 🍽 MANJIANG HONG HOLIDAY  

HOTEL OR SAME 

5 
ตา้หลี-่คนุหมงิ-รา้นยางพารา-ต าหนักทองจนิเตีย้น-รา้นหยก-

อสิระชอ้ปป้ิง 
🍽 🍽 🍽 LONGWAY OR SAME 

6 
รา้นบวัหมิะ-รา้นผา้ไหม-วัดหยวนทง-คนุหมงิ(สนามบนิคนุหมงิ

ฉางสุย่)-กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรภมู)ิ (15.20-16.30) 
🍽 🍽 ✈  
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เห็นบา้นเรอืนและความเป็นอยู่ของชาวไป๋ ชม วัดเจา้แม่กวนอมิแปลงกายตามต านานเลา่ว่าเจา้แม่กวนอมิ

ไดแ้ปลงกายเป็นหญงิชราแบกกอ้นหนิใหญ่ไวบ้นหลงัเพือ่ใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็น เมือ่ทหารของ

ฝ่ายศตัรูไดเ้ห็นว่าแมแ้ตห่ญงิชรายังแข็งแรงถงึเพียงนี้ ถา้เป็นคนวัยหนุ่มสาวจะตอ้งมีพละก าลังมากมาย

ยากจะต่อสู ้จ ึงไม่ไดท้ าการเขา้โจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจงึสรา้งวัดแห่งนี้ข ึ้นในสมัย

ราชวงศถ์งัเป็นวัดทีม่ปีระตมิากรรมเยีย่มยอดแห่งหนึง่ในตา้หลี ่ เขา้ชมวดัเจำ้แมก่วนอมิแปลงกำยตาม

ต านานเลา่ว่าเจา้แม่กวนอมิไดแ้ปลงกายเป็นหญงิชราแบกกอ้นหนิใหญ่ไวบ้นหลังเพื่อใหท้หารของฝ่าย

ตรงขา้มไดเ้ห็น เมื่อทหารของฝ่ายศัตรูไดเ้ห็นว่าแมแ้ต่หญงิชรายังแข็งแรงถงึเพียงนี้ ถา้เป็นคนวัยหนุ่ม

สาวจะตอ้งมพีละก าลงัมากมายยากจะตอ่สู ้จงึไม่ไดท้ าการเขา้โจมตเีมอืงและถอยทพักลบัไปชาวเมืองจงึ

สรา้งวัดแห่งนี้ข ึน้ในสมัยราชวงศถ์ัง เป็นวัดทีม่ีประตมิากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึง่ในตา้หลี ่น าท่านผ่านชม 

“ซำนถำ่” หรอื เจดยี ์3 องค ์อันเป็นสญัลักษณ์ของเมืองตา้ลีท่ีโ่ดดเด่นงดงาม ตัง้อยู่รมิทะเลสาบเอ๋อ

ไห่ ประกอบดว้ยเจดยีส์ขีาวสวยงาม 3 องคโ์ดยองคก์ลางมคีวามสงูถงึ 70 เมตรซึง่สรา้งข ึน้ในสมัยราชวงศ์

ถงัจงึมลีกัษณะเหมอืนกบัเจดยีใ์นเมอืงซอีาน สว่นองคเ์ล็กอีก 2 องค ์สรา้งเพิม่เตมิทหีลังในสมัยราชวงศ์

หยวน ซึง่เป็นชว่งทีพุ่ทธศาสนาก าลงัไดร้ับความนยิมสงูสดุ ในประเทศจีน เจดยี ์3 องคม์ีอายุกว่า 1,000 

ปี และไดม้ีการบูรณะเจดียเ์หล่านี้ในชว่งปี ค.ศ.1978 ก็ไดค้น้พบโบราณวัตถุจากศตวรรษที ่7-10 กว่า 

600 ช ิน้ ในองคเ์จดยี ์

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  จากนัน้ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจงเตีย้น “แชงกรลีำ่” ซ ึง่อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน

ซึง่มพีรมแดนตดิกบัอาณาเขตน่าซขีองเมืองลีเ่จียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนงิหลาง ซึง่อยู่ห่างจาก

นครคุนหมงิถงึ 700 กโิลเมตร และอุดมไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามของป่าไมทุ้่งหญา้ภูเขาทะเลสาบและ

สตัวน์านาชนดิ ดว้ยภูมปิระเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จงึไดช้ือ่ว่า“ดนิแดนแห่งความ

ฝัน” ระหว่างทางแวะชม โคง้แรกแมน่ ำ้แยงซเีกยีง (ฉำงเจยีงตีย่ ีว่ำน)เกดิจากแม่น ้าแยงซทีีไ่หลลงมา

จากชงิไห่และทเิบต ซึง่เป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้ไปทางทศิ

ตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกดิเป็น “โคง้แรกแมน่ ำ้แยงซ”ี ข ึน้จากนัน้ชม ช่องแคบเสอืกระโจน ซ ึง่เป็น

ชอ่งแคบชว่งแม่น ้าแยงซไีหลลงมาจากจนิซาเจียง(แม่น ้าทรายทอง) เป็นชอ่งแคบทีม่ีน ้าไหลเชีย่วมาก 

ชว่งทีแ่คบทีส่ดุประมาณ 30 เมตร ตามต านานเลา่ว่า ในอดตีชอ่งแคบเสอืนี้สามารถกระโดดขา้มไปยังฝ่ัง

ตรงขา้มได ้จงึเป็นที่มาของ “ช่องแคบเสอืกระโจน”น าชมเมอืงโบรำณแชงกรลีำ่เป็นศูนยร์วมของ

วัฒนธรรมชาวทเิบตลกัษณะคลา้ยชมุชนเมอืงโบราณทเิบตซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคนพื้นเมืองและรา้น

ขายสนิคา้ทีร่ะลกึมากมาย 

 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  พกัที ่LIJIANG LUCKY DARGON HOTEL OR SAME 

วนัที ่3 หุบเขำพระจนัทรส์นี ำ้เงนิ(รวมกระเชำ้)-วดัลำมะซงจำ้นหลงิ-แชงกรลี่ำ-ลีเ่จยีง-เมอืงโบรำณลี่

เจยีง 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ หุบเขำพระจนัทรส์นี ำ้เงนิ แห่งเมืองแชงกรีล่า มีความสูงกว่า 4,500 เมตร จาก

ระดับน ้าทะเล ประกอบดว้ย 13 ยอดเขา เรียงรายต่อกันลักษณะคลา้ยมังกร เป็นหุบเขาทีม่ีทัศนียภาพ

งดงามมาก ไดร้ับการขนานนามว่าเป็น สวรรคบ์นดนิ สะกดทุกสายตาของผูม้าเยือน น าท่านโดยสารน่ัง

กระเชา้ ซึง่แบ่งเป็น 2 ชว่ง จุดแรกคอื ศนูยท์อ่งเทีย่ว หุบเขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ และเปลีย่นกระเชา้ต่อไป
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ยัง จุดบนสดุของ หุบเขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ เป็นจุดชมววิ แบบ 360 องศา ใหท้่านไดส้มัผัสกับหมิะทีป่ก

คลมุยอดเขาอย่างเต็มที ่และชืน่ชมกบัทวิทศัน ์อันสวยงามบนยอดเขา ทีม่หีมิะปกคลมุเกอืบตลอดปี อสิระ

ถา่ยภาพตามอัธยาศยั 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  เทีย่วชม วดัลำมะซงจำ้นหลนิ ตัง้อยู่บรเิวณตนีเขาฝอปิงห่างจากเมอืงจงเตีย้นไปทางเหนือ 4 กโิลเมตร

สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะทีม่อีายุเกา่แกก่ว่า 300 ปีมีพระลามะจ าพรรษาอยู่กว่า 700 รูปสรา้ง

ขึน้ในสมัยการปกครองของดะไลลามะองคท์ี่ 5 ซึง่ใกลเ้คยีงกับสมัยอยุธยาตอนตน้ในชว่งศตวรรษที ่17 

สมัยจักรพรรดคิงัซแีห่งราชวงศช์งิไดม้กีารซอ่มแซมตอ่เตมิอกีหลายครัง้โครงสรา้งของวัดแห่งนี้สรา้งตาม

แบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทเิบต) ที่มีหอประชุมหลัก 2 หอ้งและโอบลอ้มไปดว้ยหอ้งพัก

ส าหรับพระกว่า 100 หอ้งนอกจากนี้ยังมโีบราณวัตถอุกีมากมายรวมทัง้รูปปั้นทองสมัฤทธิท์ีม่ีชือ่เสยีงมาก

ทีส่ดุเดนิทางตอ่สูเ่มอืงลีเ่จยีงเป็นเมอืงซึง่ตัง้อยู่ในหุบเขาทีม่ีทัศนียภาพงดงามเป็นถิน่ทีอ่ยู่ของชาวน่าซี

ถอืเป็นชนกลุม่นอ้ยทีม่คีวามน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชน่การมีโครงสรา้งทางสงัคม

แบบสตรเีป็นใหญ่นอกจากนัน้ยงัมภีาษาภาพทีเ่ป็นเอกลกัษณ์อกีดว้ย น่ น าทา่นชมเมอืงโบราณลีเ่จยีงหรอื

เมอืงโบราณตา้เหยยีนเจิง้ซ ึง่เป็นเมอืงทีส่รา้งข ึน้มาในสมัยตน้ราชวงศถ์งัมปีระวัตยิาวนานกว่า 1,300 ปีตัว

เมอืงตัง้อยู่ทา่มกลางการโอบลอ้มดว้ยสายน ้านอ้ยใหญ่ทีไ่หลมาจากสระมังกรด าพืน้ทีต่ัง้ของเมืองโบราณ

แห่งนี้มรีูปร่างลกัษณะคลา้ยหนิฝนหมกึจนีในเขตเมอืงโบราณยังคงความงามในอดตีไวอ้ย่างสมบูรณ์เชน่

อาคารไมแ้บบจนีโบราณตน้หลวิรมิธารทีย่ังคงปลวิไปมาตามสายลมล าธารน ้าทีไ่หลผ่านเมืองแห่งนี้ดว้ย

ความสวยงามเหลา่นี้ท าใหเ้มอืงโบราณลีเ่จียงไดถู้กบันทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองคก์าร

ยูเนสโกนอกจากนี้ยามค า่คนืก็มกีารประดบัไฟแสงสงีดงามอกีดว้ย 

 
ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่ LIJIANG LUCKY DARGON HOTEL OR SAME 

วนัที ่4 ภเูขำหมิะมงักรหยก(รวมกระเชำ้ใหญ่)-IMPRESSOIN LIJIANG-อุทยำนน ำ้หยก-สระน ำ้มงักร

หยก-สำหรำ่ยเกลยีวทอง-ตำ้หลี ่

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าคณะโดยสำรกระเชำ้ไฟฟ้ำ(กระเชำ้ใหญ)่ ข ึน้สูบ่รเิวณจุดชมววิเขำหมิะมงักรหยกทีค่วามสงูระดับ 
4,506 เมตรใหท้า่นไดส้มัผัสความหนาวเย็นและยิง่ใหญ่ของภูเขาแห่งนี้ บรเิวณเขามีตน้ฉ าฉายูนนานทีม่ี
อายุกว่าพันปีเทือกเขานี้หากมองดูแลว้ลักษณะคลา้ยมังกรนอนอยู่บนกอ้นเมฆ จงึเป็นที่มาของชื่อ

เทอืกเขา จากนัน้ชม  IMPRESSION LIJIANGโชวอ์ันยิง่ใหญ่ โดยผูก้ ากับชือ่กอ้งโลก จาง อวี้ โหมว 
ไดเ้นรมติใหภ้เูขาหมิะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบรเิวณทุ่งหญา้เป็นเวทกีารแสดง โดยใชนั้กแสดงกว่า 

600 ชวีติ แสง ส ีเสยีงการแตง่กายตระการตา เลา่เรือ่งราวชวีติความเป็นอยู่ และชาวเผ่าตา่งๆ ของเมืองลี่
เจยีงความส าเร็จของการแสดงคงตอ้งยกเครดติใหก้ับจางอี้โหมวผูก้ ากับชาวจีนทีม่ีชือ่เสยีงในระดับโลก
ล่าสดุไดฝ้ากผลงานไหก้ับพธิีเปิด-ปิดกฬีาโอลมิปิก(BEIJING 2008) ทีส่รา้งความประทับใจไปทัง้โลก

เมือ่ปลายปี 2551 

หมำยเหต ุ: ชว่งหนำ้หนำว โชว ์IMPRESSION  LIJIANG  ปิด หำกวนัเดนิทำงดงักลำ่วทำงโชว์

งดกำรแสดง ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นโชวล์ีสุ่ย่จนิซำแทน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้และไมม่กีำรคนืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย เดนิทางสู ่อทุยำนน ำ้หยกซึง่มตีาน ้าธรรมชาตผิุดข ึน้มา 2 ตา เป็นน ้าทีซ่มึมาจากการละลายของน ้าแข็ง

บนภูเขาหมิะมังกรหยก เป็นสถานทีแ่สดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซกีลมกลนืกับธรรมชาตปิระกอบดว้ย

ประตสูวรรคซ์ ึง่มรีูปปั้นแกะสลักดว้ยไมข้า้งขวาเป็นพ่อขา้งซา้ยเป็นแม่และน ้าตกมังกรทีไ่หลหลั่งไปตาม
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ไหลเ่ขาแบ่งเป็น 3 ชัน้ชัน้แรกชือ่ว่ามังกรออกถ ้าชัน้ทีส่องชือ่ว่ามังกรเล่นน ้าชัน้ทีส่ามชือ่ว่ามังกรโบยบนิ

และยังมตีน้ไมเ้ทวดาซึง่เป็นทีส่กัการบูชาของคนในพืน้ทีม่อีายุมากกว่า 500 ปีเขา้ชม สวนสำธำรณะเหย

หลงถำน หรอื สระน ำ้มงักรด ำ อยู่ทีท่างชานเมืองดา้นเหนือเล่ากันว่าเมื่อหลายรอ้ยปีก่อนทีน่ั่นยังเป็น

บ่อน ้าธรรมดาอยู่มาวันหนึง่มีชาวบา้นเห็นมังกรด าโผล่ข ึน้มาจากบ่อน ้าแห่งนัน้ชาวนาซมีีความเชือ่เรื่อง

มังกรอยู่แลว้ จงึตัง้ชือ่บ่อน ้าน่ันว่า บ่อน ้ามังกรด า ปัจจุบันไดป้รับปรุงใหเ้ป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม

จัดสรา้งสะพานศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจีนสองขา้งทางมีตน้เกาลัดขึน้เต็มมีเนื้อที่ประมาณ 4 ตาราง

กโิลเมตรไดม้กีารจัดแบ่งสว่นอย่างเหมาะสมเป็นบ่อน ้าใน และบ่อน ้านอก มสีะพานหนิอ่อนกัน้ น ้าในบ่อผุด

ขึน้มาจากใตด้นิในลักษณะเป็นตาน ้า แวะชมสนิคา้สำหรำ่ยเกลยีวทอง พืชใตน้ ้าล ้าคุณค่าอาหารเสรมิ

เพือ่สขุภาพชัน้ยอด ซึง่มีสารอาหารอยู่นับไม่ถว้น อาท ิอาหารเสรมิ ครีมสาหร่ายพอกหนา้ จากนัน้คณะ

เดนิทางกลบัสูเ่มอืงตำ้หลี ่

 
ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่MANJIANG HONG HOLIDAY HOTEL OR SAME 

วนัที ่5 ตำ้หลี-่คนุหมงิ-รำ้นยำงพำรำ-ต ำหนกัทองจนิเตีย้น-รำ้นหยก-อสิระชอ้ปป้ิง 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 

หลังอาหารเชา้น าคณะเดนิทางสู่ เมอืงคุนหมงิเมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ทีสุ่ดในมณฑลยูนนานมี

ประชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถงึ 24 เผ่าครอบคลุมพื้นทีถ่งึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยู่สงู

เหนือระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมงิไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลเิพราะมีภูมอิากาศที่

เย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่รอ้นหรือหนาวจนเกนิไปแลว้ ส ิง่ที่มีเสน่ห์ดงึดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาตทิี่

สวยงาม  น าท่านแวะรา้นยางพารา  ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้เพื่อสขุภาพ อาท ิหมอนยางพารา ทีน่อน

ยางพารา 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

บำ่ย น าทา่นชมความงามของ ต ำหนกัทองจนิเตีย้นในอดตีเคยเป็นทีพ่ักของอู๋ซันกุย้ “ขุนศกึผูข้ายชาต”ิ และ

นางงามเฉนิหยวนหยวน เป็นต าหนักทีม่ีฝาผนังและหลังคาสรา้งดว้ยทองเหลอืงถงึ 380 ตัน จงึท าให ้

ต าหนักมคีวามสวยเดน่ แลดเูสมอืนทอง จงึไดช้ือ่ว่า“ ต าหนักทอง ” นับไดว้่าเป็นต าหนักที่ใหญ่ทีส่ดุของ

จนี จากนัน้แวะชมหยก ทีม่ีคุณภาพและมีชือ่เสยีงของประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวน

หยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ชีือ่เสยีงจากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ รวมถงึสนิคา้

ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ ฝากญาตสินทิ มติรสหายกอ่นกลบั 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่ LONGWAY OR SAME 

วนัที ่6 รำ้นบวัหมิะ-รำ้นผำ้ไหม-วดัหยวนทง-คนุหมงิ(สนำมบนิคุนหมงิฉำงสุย่)-กรงุเทพฯ(สนำมบนิ

สวุรรถมู)ิ (15.20-16.30) 

เชำ้    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่รำ้นบวัหมิะและศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบรำณจนีใหท้่านนวดฝ่าเทา้เพื่อสขุภาพผ่อน

คลายความเมือ่ยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซ ้าใครพรอ้มชมครีมเป่าซู่ถังหรือทีรู่จ้ักกันดใีนชือ่ 

“ครมีบัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามัญประจ าบา้น   

แวะชมผำ้ไหมสนิคา้ทีม่ีชือ่เลียงของจีน น าคณะเขา้ชมวดัหยวนทงซึง่เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของ

มณฑลยูนนานตัง้อยู่ทีถ่นนหยวนทงเจยีงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีส่ดุในคนุหมงิอายุเก่าแก่

กว่าพันปีภายในวัดตกแตง่ร่มรืน่สวยงามกลางลานมสีระน ้าขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่ม
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กลางสระดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่ประดษิฐานพระพุทธรูปพระพุทธชนิรำช(จ ำลอง)ซึง่พลเอก

เกรยีงศกัดิ ์ชมะนันทนน์ายกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไปประดษิฐานไวณ้ทีว่ัดหยวนทงแห่งนี้ 

 
กลำงวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บำ่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

15.20 น.   อ าลานครคนุหมงิเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 613 

16.30 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ 

 

 

  

 

 

 

หมำยเหต ุ: ช่วงหนำ้หนำว โชว ์IMPRESSION  LIJIANG  ปิด หำกวนัเดนิทำงดงักลำ่วทำง

โชวง์ดกำรแสดง ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นโชวล์ ีสุ่ย่จนิซำแทน โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้และไมม่กีำรคนืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 
 

 

 
โปรแกรม : คนุหมงิ แชงกรลีำ่ พชิติ 2 ภูเขำหมิะ 6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิไทย (GO1KMG-TG007) 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง)  
ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่22-27 ม.ีค. 62 23,888.- 23,888.- 22,888.- 5,500.- 15,788.- 

วนัที ่28 ม.ีค. – 02 เม.ย. 62 23,888.- 23,888.- 22,888.- 5,500.- 15,788.- 

วนัที ่29 ม.ีค. – 03 เม.ย. 62 23,888.- 23,888.- 22,888.- 5,500.- 15,788.- 

วนัที ่05-10 เม.ย. 62 28,888.- 28,888.- 27,888.- 5,500.- 17,288.- 

วนัที ่06-11 เม.ย. 62 28,888.- 28,888.- 27,888.- 5,500.- 17,288.- 

วนัที ่10-15 เม.ย. 62 33,888.- 33,888.- 32,888.- 5,500.- 20,288.- 

วนัที ่14-19 เม.ย. 62 27,888.- 27,888.- 26,888.- 5,500.- 18,588.- 

วนัที ่19-24 เม.ย. 62  27,888.- 27,888.- 26,888.- 5,500.- 16,788.- 

วนัที ่26 เม.ย. – 01 พ.ค. 62 27,888.- 27,888.- 26,888.- 5,500.- 16,788.- 

วนัที ่03-08 พ.ค. 62 24,888.- 24,888.- 23,888.- 5,500.- 15,588.- 

วนัที ่10-15 พ.ค. 62 24,888.- 24,888.- 23,888.- 5,500.- 15,588.- 

 รำคำเด็กทำรก(อำยไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทำงกลบั)  ทำ่นละ 7,900.- 

รำคำนีร้วมรำยกำรทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ วซีำ่   

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่วซีำ่ทำ่นละ 1,650 บำท*** 

 รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 120 หยวน /ทำ่น/ทรปิ 

*** หวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้(ขอความร่วมมือลูกคา้ทุกท่านแชเ่ทา้), ไข่มุก, 

รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรียนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า 

ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เชค็ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น  
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3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครื่องดืม่, ค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมัคคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 120 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

8.  คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,650 บาท) 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทวัร)์ 

3.  คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูก

ท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

- ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  

- ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,775 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
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 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบได ้

ว่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรุณาเชคราคาอกีครัง้) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
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2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,125 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

ประกำศ เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต  

ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ    
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื.................................................................  

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

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

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 


