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รหัสโปรแกรม : 13197 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HILIGHT 
 สัมผัสเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ เมืองที่มี

อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี..เมอืงคุนห
มงิ 

 พิช ิต 2 ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขา
พระจันทรส์นี ้าเงนิ  

 ชมวัดลามะ จ าลองมาจากพระราชวังโป
ตาลากง แหง่ทเิบต  

 เทีย่วเชยีงกรลีา่ เมอืงแหง่ความฝัน  
 ชมโชว์ฝีมือของผูก้ ากับชื่อดังจางอวี้

โหมว IMPRESSION LIJIANG 
 ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่

เจยีง  

 นมัสกาพระพุทธชนิราช(จ าลอง) แห่งวัด
หยวนทง 

คนุหมงิ ตะลยุเมอืง
ในฝนั สวรรคบ์นดนิ

แชงกรลีา่  
 6 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิไทย 

 

 เดนิทาง : เม.ย. - ก.ค. 62 

ราคาเริม่ตน้ 23,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง  

วันที ่17-22 พ.ค. 62 25,900.- 

วันที ่24-29 พ.ค. 62 24,900.- 

วันที ่01.06 ม.ิย. 62 23,900.- 

วันที ่14-19 ม.ิย. 62 23,900.- 

วันที ่21-26 ม.ิย. 62 23,900.- 

วันที ่12-17 ก.ค. 62 26,900.- 

วันที ่16-21 ก.ค. 62 25,900.- 

วันที ่26-31 ก.ค. 62 25,900.- 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่เดีย่ว ทา่นละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 120 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้  
** กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเชค็ราคาอกีครัง้ ** 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-คนุหมงิ(สนามบนิคนุหมงิ

ฉางสุย่) (TG612 : 10-55-14.05)-ตา้หลี ่
 ✈ 🍽 

MANJIANG HONG 

HOLIDAY  HOTEL  

OR SAME 

2 

หมูบ่า้นซโีจว-วดัเจา้แมก่วนอมิ-ผา่นชมเจดยีส์ามองค-์แชงกรี

ลา่-ผา่นชมโคง้แรกแมน่ ้าแยงซเีกยีง-ชอ่งแคบเสอืกระโจน-เมอืง

โบราณแชงกรลีา่ 

🍽 🍽 🍽 
TIANRUI SUNSHINE 

HOTEL OR SAME 

3 
หบุเขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ(รวมกระเชา้)-วัดลามะซงจา้นหลงิ-แช

งกรลีา่-ลีเ่จยีง-เมอืงโบราณลีเ่จยีง 
🍽 🍽 🍽 

LIJIANG LUCKY 

DARGON HOTEL OR 

SAME 

4 
ภเูขาหมิะมงักรหยก(รวมกระเชา้ใหญ)่-IMPRESSOIN LIJIANG-

อทุยานน ้าหยก-สระน ้ามงักรด า-สาหรา่ยเกลยีวทอง-ตา้หลี ่
🍽 🍽 🍽  

MANJIANG HONG 

HOLIDAY  HOTEL OR 

SAME 

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

อสิระชอ้ปป้ิง 
🍽 🍽 🍽 

LONGWAY HOTEL 

 OR SAME 

6 
รา้นบวัหมิะ-รา้นผา้ไหม-วดัหยวนทง-คนุหมงิ(สนามบนิคนุหมงิ

ฉางสุย่)-กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรภมู)ิ (TG613 : 15.20-16.30) 
🍽 🍽 ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณถูม)ิ-คุนหมงิ(สนามบนิคุนหมงิฉางสุย่)(TG612 : 

10-55-14.05)-ตา้หลี ่

07.30 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคานเ์ตอร ์ D 
สายการบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก
ตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

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

10.55 น.  ออกเดนิทางสู ่นครคนุหมงิ โดยเทีย่วบนิที ่TG 612 

14.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในมณฑลยนูนานมปีระชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24 เผา่ครอบคลมุพืน้ที่
ถงึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยูส่งูเหนอืระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร คนุหมงิได ้
ชือ่วา่เป็นเมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ลเิพราะมภีมูอิากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี ไมร่อ้นหรอื
หนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วกค็อืธรรมชาตทิีส่วยงาม ผา่นพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่ เมอืงตา้หลี ่ (ใชเ้วลาประมาณ 5 ชัว่โมง) 
เขตปกครองตนเองของชนเผา่ไป๋ ทางตะวันตกเฉียงใตข้องจนีในมณฑลยนูนานตัง้อยู่
ระหวา่งทะเลสาบเออ๋ไหก่บัภเูขาฉางซานทีร่ะดับ 1,975 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล โดยมี
ชนกลุม่นอ้ยอาศัยอยูร่ว่มกนักวา่ 20 เชือ้ชาต ิเดมิมชีือ่วา่ “หนันเจา” หรอือาณาจกัรน่าน
เจา้ (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ไดเ้ขา้มาสถาปนาอาณาจกัรตา้หลี ่(ค.ศ. 937) 
และตอ่มาในค.ศ. 1253 อาณาจักรตา้หลีก่็ถกู กบุไลขา่น ผูเ้ป็นจักรพรรดชิาวมองโกล
พชิติลง แตก่็ยงัคงเหลอืรอ่งรอยอารยธรรมเกา่ใหพ้บเห็นไดบ้นเสน้ทางจากตา้หลีถ่งึลี่
เจยีง 

  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั 

 โรงแรม     MANJIANG HONG HOLIDAY  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่2 
หมูบ่า้นซโีจว-วดัเจา้แมก่วนอมิ-ผ่านชมเจดยีส์ามองค-์แชงกรลีา่-ผา่นชมโคง้

แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง-ชอ่งแคบเสอืกระโจน-เมอืงโบราณแชงกรลีา่ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 น าท่านสู ่หมูบ่า้นซโีจว หรอื “สีโ่จว” เป็นหมูบ่า้นของชาวไป๋ ใหท้่านไดส้ัมผัสกับวถิี

ชวีติชาวไป๋ และไดเ้ห็นบา้นเรอืนและความเป็นอยูข่องชาวไป๋ ชม วัดเจา้แมก่วนอมิแปลง

กายตามต านานเล่าว่าเจา้แมก่วนอมิไดแ้ปลงกายเป็นหญงิชราแบกกอ้นหนิใหญ่ไวบ้น

หลังเพือ่ใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็น เมือ่ทหารของฝ่ายศัตรูไดเ้ห็นว่าแมแ้ต่หญงิ

ชรายังแข็งแรงถงึเพยีงนี้ ถา้เป็นคนวัยหนุ่มสาวจะตอ้งมพีละก าลังมากมายยากจะต่อสู ้

จงึไมไ่ดท้ าการเขา้โจมตเีมอืงและถอยทัพกลับไปชาวเมอืงจงึสรา้งวัดแห่งนี้ข ึน้ในสมัย

ราชวงศ์ถังเป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในตา้หลี่  เขา้ชมวดัเจา้แม่

http://bit.ly/2NMk5YE
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กวนอมิแปลงกายตามต านานเล่าว่าเจา้แมก่วนอมิไดแ้ปลงกายเป็นหญงิชราแบกกอ้น

หนิใหญไ่วบ้นหลังเพือ่ใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็น เมือ่ทหารของฝ่ายศัตรไูดเ้ห็นวา่

แมแ้ต่หญงิชรายังแข็งแรงถงึเพยีงนี้ ถา้เป็นคนวัยหนุ่มสาวจะตอ้งมพีละก าลังมากมาย

ยากจะตอ่สู ้จงึไมไ่ดท้ าการเขา้โจมตเีมอืงและถอยทัพกลับไปชาวเมอืงจงึสรา้งวัดแหง่นี้

ข ึน้ในสมัยราชวงศถ์ัง เป็นวัดทีม่ปีระตมิากรรมเยีย่มยอดแห่งหนึง่ในตา้หลี ่น าท่านผ่าน

ชม “ซานถ่า” หรอื เจดยี ์3 อง อันเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงตา้ลีท่ี่โดดเด่นงดงาม 

ตัง้อยูร่มิทะเลสาบเออ๋ไห่ ประกอบดว้ยเจดยีส์ขีาวสวยงาม 3 องคโ์ดยองคก์ลางมคีวาม

สงูถงึ 70 เมตรซึง่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศถ์ังจงึมลีักษณะเหมอืนกับเจดยีใ์นเมอืงซอีาน 

ส่วนองค์เล็กอกี 2 องค์ สรา้งเพิม่เตมิทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซึง่เป็นช่วงที่พุทธ

ศาสนาก าลังไดรั้บความนยิมสงูสดุ ในประเทศจนี เจดยี ์3 องคม์อีายกุว่า 1,000 ปี และ

ไดม้กีารบรูณะเจดยีเ์หลา่นีใ้นชว่งปี ค.ศ.1978 ก็ไดค้น้พบโบราณวัตถุจากศตวรรษที ่7-

10 กวา่ 600 ช ิน้ ในองคเ์จดยี ์

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

จากนัน้ท่านเดนิทางสู ่เมอืงจงเตีย้น “แชงกรลีา่” (ใชเ้วลาประมาณ 4.30-5 ชัว่โมง) 

ซึง่อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนอืของมณฑลยนูนานซึง่มพีรมแดนตดิกบัอาณาเขตน่าซี

ของเมอืงลีเ่จยีงและอาณาจักรหยขีองเมอืงหนงิหลาง ซึง่อยูห่า่งจากนครคนุหมงิถงึ 700 

กโิลเมตร และอดุมไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามของป่าไมทุ้่งหญา้ภเูขาทะเลสาบและสัตว์

นานาชนดิ ดว้ยภมูปิระเทศรวมกบัทัศนยีภาพทีง่ดงาม สถานทีแ่หง่นีจ้งึไดช้ือ่ว่า“ดนิแดน

แหง่ความฝัน” ระหวา่งทางแวะชม โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง (ฉางเจยีงตีย่ ีว่าน)เกดิ

จากแม่น ้าแยงซทีีไ่หลลงมาจากชงิไห่และทเิบต ซึง่เป็นทีร่าบสูงไหลลงมากระทบกับ

เขาไห่หลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้ไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกดิเป็น “โคง้แรก

แมน่ า้แยงซ”ี ขึน้จากนัน้ชม ช่องแคบเสอืกระโจน ซึง่เป็นชอ่งแคบชว่งแม่น ้าแยงซี

ไหลลงมาจากจนิซาเจยีง(แม่น ้าทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มนี ้าไหลเชีย่วมาก ช่วงที่

แคบทีส่ดุประมาณ 30 เมตร ตามต านานเล่าว่า ในอดตีชอ่งแคบเสอืนี้สามารถกระโดด

ขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มได ้จงึเป็นทีม่าของ “ชอ่งแคบเสอืกระโจน”น าชมเมอืงโบราณ

แชงกรลีา่เป็นศูนยร์วมของวัฒนธรรมชาวทเิบตลักษณะคลา้ยชมุชนเมอืงโบราณทเิบต

ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคนพืน้เมอืงและรา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึมากมาย 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ  ภัตตาคาร  

ทีพ่กั 
    โรงแรม     TIANRUI SUNSHINE  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่3 
หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ(รวมกระเชา้)-วดัลามะซงจา้นหลงิ-แชงกรลีา่-ลีเ่จยีง-

เมอืงโบราณลีเ่จยีง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 น าทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ แหง่เมอืงแชงกรลีา่ มคีวามสงูกว่า 4,500 

เมตร จากระดับน ้าทะเล ประกอบดว้ย 13 ยอดเขา เรยีงรายต่อกันลักษณะคลา้ยมังกร 

เป็นหุบเขาทีม่ทีัศนียภาพงดงามมาก ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น สวรรคบ์นดนิ สะกด

ทกุสายตาของผูม้าเยอืน น าทา่นโดยสารน่ังกระเชา้ ซึง่แบง่เป็น 2 ชว่ง จุดแรกคอื ศูนย์

ท่องเทีย่ว หุบเขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ และเปลีย่นกระเชา้ต่อไปยัง จุดบนสดุของ หุบเขา

พระจันทรส์นี ้าเงนิ เป็นจดุชมววิ แบบ 360 องศา ใหท้่านไดส้ัมผัสกับหมิะทีป่กคลุมยอด

เขาอย่างเต็มที่ และชืน่ชมกับทวิทัศน์ อันสวยงามบนยอดเขา ที่มีหมิะปกคลุมเกอืบ

ตลอดปี อสิระถา่ยภาพตามอธัยาศัย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 เทีย่วชม วดัลามะซงจา้นหลนิ ตัง้อยูบ่รเิวณตนีเขาฝอปิงห่างจากเมอืงจงเตีย้นไปทาง

เหนือ 4 กโิลเมตรสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะทีม่อีายเุกา่แก่กว่า 300 ปีมพีระ

ลามะจ าพรรษาอยูก่ว่า 700 รูปสรา้งขึน้ในสมัยการปกครองของดะไลลามะองคท์ี ่5 ซึง่

ใกลเ้คยีงกบัสมยัอยธุยาตอนตน้ในชว่งศตวรรษที ่17 สมยัจักรพรรดคิังซแีห่งราชวงศช์งิ

ไดม้กีารซอ่มแซมต่อเตมิอกีหลายครัง้โครงสรา้งของวัดแห่งนี้สรา้งตามแบบพระราชวัง

โปตาลาในเมอืงลาซา(ทเิบต) ทีม่หีอประชมุหลัก 2 หอ้งและโอบลอ้มไปดว้ยหอ้งพัก

ส าหรับพระกว่า 100 หอ้งนอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมายรวมทัง้รูปปั้นทอง

สมัฤทธิท์ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุเดนิทางต่อสูเ่มอืงลีเ่จยีง (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

เป็นเมอืงซึง่ตัง้อยู่ในหุบเขาที่มทีัศนียภาพงดงามเป็นถิน่ทีอ่ยู่ของชาวน่าซถีือเป็นชน
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กลุม่นอ้ยทีม่คีวามน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนยีมและวัฒนธรรมเชน่การมโีครงสรา้งทาง

สังคมแบบสตรเีป็นใหญ่นอกจากนัน้ยังมภีาษาภาพทีเ่ป็นเอกลักษณ์อกีดว้ย น่ น าท่าน

ชมเมอืงโบราณลีเ่จยีงหรอืเมอืงโบราณตา้เหยยีนเจิง้ซ ึง่เป็นเมอืงทีส่รา้งขึน้มาในสมัยตน้

ราชวงศถ์ังมปีระวัตยิาวนานกว่า 1,300 ปีตัวเมอืงตัง้อยู่ท่ามกลางการโอบลอ้มดว้ย

สายน ้ านอ้ยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมังกรด าพื้นที่ตัง้ของเมืองโบราณแห่งนี้มีรูปร่าง

ลักษณะคลา้ยหนิฝนหมกึจนีในเขตเมอืงโบราณยังคงความงามในอดตีไวอ้ยา่งสมบรูณ์

เชน่อาคารไมแ้บบจนีโบราณตน้หลวิรมิธารทีย่งัคงปลวิไปมาตามสายลมล าธารน ้าทีไ่หล

ผา่นเมอืงแหง่นีด้ว้ยความสวยงามเหลา่นีท้ าใหเ้มอืงโบราณลีเ่จยีงไดถ้กูบนัทกึเป็นมรดก

ทางวัฒนธรรมของโลกโดยองคก์ารยเูนสโกนอกจากนี้ยามค ่าคนืก็มกีารประดับไฟแสงสี

งดงามอกีดว้ย 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่กั 
    โรงแรม    LIJIANG LUCKY DARGON HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่4 ภูเขาหมิะมงักรหยก(รวมกระเชา้ใหญ)่-IMPRESSOIN LIJIANG-อุทยานน า้

หยก-สระน า้มงักรหยก-สาหรา่ยเกลยีวทอง-ตา้หลี ่

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 น าคณะโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้ใหญ)่ ขึน้สู่บรเิวณจุดชมววิเขาหมิะมงักร
หยกทีค่วามสงูระดับ 4,506 เมตรใหท้า่นไดส้ัมผัสความหนาวเย็นและยิง่ใหญ่ของภเูขา
แห่งนี้ บรเิวณเขามตีน้ฉ าฉายูนนานทีม่อีายกุว่าพันปีเทอืกเขานี้หากมองดูแลว้ลักษณะ
คล า้ยมั งก รนอนอยู่บนก อ้นเมฆ  จึง เ ป็นที่ม าของชื่อ เทือก เขา  จาก นั้นชม  
IMPRESSION LIJIANGโชวอ์ันยิง่ใหญ่ โดยผูก้ ากับชือ่กอ้งโลก จาง อวี ้โหมว ได ้
เนรมติใหภ้เูขาหมิะมงักรหยกเป็นฉากหลัง และบรเิวณทุง่หญา้เป็นเวทกีารแสดง โดยใช ้

นักแสดงกว่า 600 ชวีติ แสง ส ีเสยีงการแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชวีติความ
เป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมอืงลีเ่จยีงความส าเร็จของการแสดงคงตอ้งยกเครดติ
ใหก้ับจางอีโ้หมวผูก้ ากับชาวจนีทีม่ชี ือ่เสยีงในระดับโลกล่าสุดไดฝ้ากผลงานไหก้ับพธิี
เปิด-ปิดกฬีาโอลมิปิก(BEIJING 2008) ทีส่รา้งความประทับใจไปทัง้โลกเมือ่ปลายปี 
2551 
หมายเหต ุ: ชว่งหนา้หนาว โชว ์IMPRESSION  LIJIANG  ปิด หากวนัเดนิทาง

ดงักลา่วทางโชวง์ดการแสดง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นโชวล์ีสุ่ย่จนิซา

แทน โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้และไมม่กีารคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

เดนิทางสู่ อุทยานน า้หยกซึง่มตีาน ้าธรรมชาตผิุดขึน้มา 2 ตา เป็นน ้าทีซ่มึมาจากการ

ละลายของน ้าแข็งบนภูเขาหมิะมังกรหยก เป็นสถานทีแ่สดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี

กลมกลนืกับธรรมชาตปิระกอบดว้ยประตูสวรรคซ์ ึง่มรีูปปั้นแกะสลักดว้ยไมข้า้งขวาเป็น

พอ่ขา้งซา้ยเป็นแมแ่ละน ้าตกมงักรทีไ่หลหลั่งไปตามไหลเ่ขาแบง่เป็น 3 ชัน้ชัน้แรกชือ่วา่

มังกรออกถ ้าชัน้ที่สองชือ่ว่ามังกรเล่นน ้าชัน้ที่สามชือ่ว่ามังกรโบยบนิและยังมีตน้ไม ้

เทวดาซึง่เป็นทีส่กัการบชูาของคนในพืน้ทีม่อีายมุากกว่า 500 ปีเขา้ชม สวนสาธารณะ

เหยหลงถาน หรอื สระน า้มงักรด า อยู่ทีท่างชานเมอืงดา้นเหนือเล่ากันว่าเมือ่หลาย

รอ้ยปีกอ่นทีน่ั่นยังเป็นบ่อน ้าธรรมดาอยูม่าวันหนึง่มชีาวบา้นเห็นมังกรด าโผล่ขึน้มาจาก

บอ่น ้าแหง่นัน้ชาวนาซมีคีวามเชือ่เรือ่งมังกรอยูแ่ลว้ จงึตัง้ชือ่บอ่น ้าน่ันว่า บอ่น ้ามังกรด า 

ปัจจบุนัไดป้รับปรงุใหเ้ป็นสวนสาธารณะทีส่วยงามจัดสรา้งสะพานศาลาพักผ่อนแบบเกง๋

จนีสองขา้งทางมตีน้เกาลัดขึน้เต็มมเีนื้อทีป่ระมาณ 4 ตารางกโิลเมตรไดม้กีารจัดแบ่ง

สว่นอยา่งเหมาะสมเป็นบอ่น ้าใน และบอ่น ้านอก มสีะพานหนิออ่นกัน้ น ้าในบอ่ผุดขึน้มา

จากใตด้นิในลักษณะเป็นตาน ้า แวะชมสนิคา้สาหรา่ยเกลยีวทอง พชืใตน้ ้าล ้าคุณค่า

อาหารเสรมิเพือ่สุขภาพชัน้ยอด ซึง่มสีารอาหารอยู่นับไม่ถว้น อาท ิอาหารเสรมิ ครีม

สาหร่ายพอกหนา้ จากนัน้คณะเดนิทางกลับสู่เมอืงตา้หลี ่(ใชเ้วลาประมาณ 2.30-3 

ชัว่โมง) 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

ทีพ่กั 
    โรงแรม   MANJIANG HONG HOLIDAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่5 ตา้หลี-่คนุหมงิ-รา้นยางพารา-ต าหนกัทองจนิเตีย้น-รา้นหยก-อสิระชอ้ปป้ิง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 
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อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : คนุหมงิ ตะลยุเมอืงในฝนั สวรรคบ์นดนิแชงกรลีา่  6 วนั 5 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี  
(เสรมิเตยีง)  
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่ว 
ทา่นละ 

ไมร่วมตัว๋
เครือ่งบนิ 
ทา่นละ 

วนัที ่17-22 พ.ค. 62 25,900.- 25,900.- 24,900.- 5,500.- 17,900.- 

วนัที ่24-29 พ.ค. 62 24,900.- 24,900.- 23,900.- 5,500.- 16,900.- 

วนัที ่01.06 ม.ิย. 62 23,900.- 23,900.- 22,900.- 5,500.- 15,900.- 

วนัที ่14-19 ม.ิย. 62 23,900.- 23,900.- 22,900.- 5,500.- 15,900.- 

วนัที ่21-26 ม.ิย. 62 23,900.- 23,900.- 22,900.- 5,500.- 15,900.- 

วนัที ่12-17 ก.ค. 62 26,900.- 26,900.- 25,900.- 5,500.- 18,400.- 

วนัที ่16-21 ก.ค. 62 25,900.- 25,900.- 24,900.- 5,500.- 17,900.- 

วนัที ่26-31 ก.ค. 62 25,900.- 25,900.- 24,900.- 5,500.- 17,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 7,900.- 

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ วซีา่ 

 หลังอาหารเชา้น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ (ใชเ้วลาประมาณ 5 ชัว่โมง) เมอืงเอก

และเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลยนูนานมปีระชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ย

ถงึ 24 เผ่าครอบคลุมพืน้ที่ถงึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน ้าทะเล

ประมาณ 2,000 เมตรคนุหมงิไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ลเิพราะมภีมูอิากาศทีเ่ย็น

สบายตลอดทัง้ปี ไม่รอ้นหรอืหนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดูดนักท่องเทีย่วก็คอื

ธรรมชาตทิีส่วยงาม  น าท่านแวะรา้นยางพารา  ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้เพือ่สขุภาพ 

อาท ิหมอนยางพารา ทีน่อนยางพารา 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

น าท่านชมความงามของ ต าหนกัทองจนิเตีย้นในอดตีเคยเป็นทีพั่กของอูซ๋ันกุย้ “ขุน

ศกึผูข้ายชาต”ิ และนางงามเฉนิหยวนหยวน เป็นต าหนักทีม่ฝีาผนังและหลังคาสรา้งดว้ย

ทองเหลอืงถงึ 380 ตัน จงึท าใหต้ าหนักมคีวามสวยเด่น แลดูเสมอืนทอง จงึไดช้ือ่ว่า

“ ต าหนักทอง ” นับไดว้่าเป็นต าหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน จากนัน้แวะชมหยก ที่มี

คณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผี

เซยีะสตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีงจากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ รวมถงึ

สนิคา้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ ฝากญาตสินทิ มติรสหายกอ่นกลับ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่กั 
    โรงแรม   LONGWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่6 ร้านบวัหิมะ-ร้านผ้าไหม-วดัหยวนทง-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-

กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรถมู)ิ (TG613 : 15.20-16.30) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นบวัหมิะและศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีใหท้่านนวดฝ่าเทา้

เพือ่สขุภาพผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กับยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ ้าใครพรอ้มชม

ครมีเป่าซูถ่ังหรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “ครมีบัวหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟ

ไหมผ้พุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบา้น   แวะชมผา้ไหมสนิคา้ทีม่ชี ือ่เลยีง

ของจนี น าคณะเขา้ชมวดัหยวนทงซึง่เป็นวัดทีใ่หญแ่ละเกา่แกข่องมณฑลยนูนานตัง้อยู่

ทีถ่นนหยวนทงเจยีงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ที่สุดในคุนหมงิอายุเก่าแก่

กวา่พันปีภายในวัดตกแตง่รม่รืน่สวยงามกลางลานมสีระน ้าขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสู่

ศาลาแปดเหลีย่มกลางสระดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหมป่ระดษิฐานพระพุทธรูปพระ

พุทธชนิราช(จ าลอง)ซึง่พลเอกเกรยีงศักดิ ์ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรคีนที ่15 ของ

ไทยใหอ้ญัเชญิไปประดษิฐานไวณ้ทีว่ัดหยวนทงแหง่นี ้

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

15.20 น.   อ าลานครคนุหมงิเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 613 

16.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ เพือ่

เช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

ประกาศ  :  ตัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป รัฐบาลเมอืงฉางซา จางเจยีเจีย้ และ เมอืงฟ่งหวง มณฑลหหูนาน ไดม้ี

การออกกฎระเบยีบ ก าหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลกิการใหบ้รกิาร สิง่ของทีใ่ชค้รัง้เดยีวแลว้ทิง้ เชน่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน 

แชมพู หมวกอาบน ้า รองเทา้แตะฯลฯ เพือ่เป็นการรณรงคช์ว่ยลดภาวะโลกรอ้นและรักษาสิง่แวดลอ้ม  

**ดงันัน้กรุณาน าสิง่ของใชเ้หลา่นีต้ดิตวัมาดว้ยตวัเอง** 

**หากทา่นเขา้พักแลว้ตอ้งการใชส้ ิง่ของดังกลา่ว ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เองตามราคาทีโ่รงแรมก าหนดไว ้(กรุณา

สอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไวด้า้นนอกหรอืวางไวใ้นหอ้งน ้า แลว้คดิคา่บรกิารเมือ่ทา่นเชค็เอา้ท ์) 

 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้(ขอความร่วมมอืลูกคา้ทุกท่านแชเ่ทา้), 

ไขม่กุ, รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุก

ท่านทราบว่า ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไมม่ี

การบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วันท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ท่าน 1 สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 120 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไมส่งบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา

ตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซีา่เด ีย่ว 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 

- ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  

- ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,775 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ  6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2 ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

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

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่า

ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างาน

ในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 5,210 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรณุาเชคราคาอกีครัง้) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
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1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน [พืน้หลังขาวเทา่นัน้] 

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรา้นที่แปล

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,125 บาท 

[ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได]้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต 

ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ................................... 

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

 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

หมายเหต ุ

** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  

ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเคร่งครัด) 


