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รหสัโปรแกรม : 13998 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คุนหมิง ต้าหล่ี ล่ีเจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน 
พชิติ ภเูขาหมิะมังกรหยก จุดชมววิ แบบ 360 องศา สัมผัสกับหมิะที่ปกคลุมบนยอดเขา 

ชมการแสดง IMPRESSION LIJIANG ผลงานโบว์แดงของผู้ก ากับมือทอง จางอีโ้หมว 
:วัดลามะซงจ้านหลิน :ช่องแคบเสือกระโจน  :วัดหยวนทง 

สัมผัสประการณ์ใหม่น่ังรถไฟความเร็วสูง ล่ีเจียง-คุนหมงิ ไม่ต้องน่ังรถนาน 
  อิ่มอร่อยกับเมนูพเิศษ !! สุกีป้ลาแซลม่อน// สุกีเ้หด็// อาหารกวางตุ้ง 
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รายการทวัร ์
วันท่ี รายการ เช้า เที่ยง เยน็ โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) - คนุหมิง  - ต้าหล่ี – เมืองโบราณต้าหล่ี  

   
MAN JIANG 

HOTEL OR SML     

2 ต้าหล่ี - วดัเจ้าแมก่วนอิมแปลงกาย – ผา่นชมเจดีย์สามองค์ – แชงกรีลา่ – 
โค้งแรกแม่น า้แยงซีเกียง – ชอ่งแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณล่ีเจียง                                 

   
TIAN RUI 

SUNSHINE HOTEL 
OR SML     

3 หบุเขาพระจนัทร์สีน า้เงิน (รวมกระเช้า) – วดัลามะซงจ้านหลิน – ล่ีเจียง – 
เมืองโบราณล่ีเจียง 

   LUCKY DRAGON   
HOTEL OR SML 

4 ภเูขาหิมะมงักรหยก (นัง่กระเช้าใหญ่)  - SHOW IMPRESSION LIJIANG 
- อทุยานน า้หยก  

   LUCKY DRAGON   
HOTEL OR SML 

5 ล่ีเจียง – นัง่รถไฟความเร็วสงูสูค่นุหมิง – ร้านบวัหิมะ – วดัหยวนทง – ร้าน
หยก  – อิสระช้อปปิง้ 

   LONG WAY HOTEL 
OR SML 

6 คนุหมิง – ร้านผ้าไหม – กรุงเทพฯ        ----------------- 

 
ก าหนดการเดนิทาง        

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่พกั2ท่าน 
ท่านละ 

ราคาเด็กต้องอายุต ่ากว่า  
12 ปี 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

5-10 ธันวาคม 2562 23,900 บาท/ท่าน 23,900 บาท/ท่าน 6,000 บาท/ท่าน 
28 ธันวาคม-2 มกราคม 2562 25,900 บาท/ท่าน 25,900 บาท/ท่าน 7,000 บาท/ท่าน 
 

วันแรก    กรุงเทพฯ - คุนหมงิ  - ต้าหล่ี – เมืองโบราณต้าหล่ี                        (-/เที่ยง/เยน็)            

06.00 น. สมาชิกพร้อมกนัท่ี สนามบนิดอนเมืองอาคาร 1  ชัน้ 3 ประต ู1-2  เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย                            
โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

09.15 น.      เหิรฟ้าสู ่เมืองคนุหมิง โดยสายการบนิแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD582 
(ไมมี่บริการอาหารบนเคร่ือง หากลกูค้าต้องการเพิ่มอาหาร ต้องสัง่ซือ้ด้วยตวัเอง) 

12.30 น. ถึง สนามบินฉางสุ่ย เมือง คนุหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยูนนาน มีขนาดใหญ่ท่ีสเุป็น
อนัดบั 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล คนุหมิงได้ช่ือวา่เป็นเมืองแหง่ฤดใูบไม้ผลิ ท าให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 
จงึท าให้มีทศันียภาพสวยงาม จนได้สมญานามวา่ “นครแหง่ฤดใูบไม้ผลิ”   
(เวลาท่ีจีนเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

กลางวัน          บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 เมืองต้าหล่ี (ใช้เวลาในการเดนิทาง 4-5  ชม.) เขตปกครองตนเองทางตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑลยนูนาน ตัง้อยู่ 
ระหวา่งทะเลสาบเออ๋ไหก่บัภูเขาฉางซาน เป็นเมืองท่ีมีประวตัศิาสตร์อนัยาวนาน ด้วยเป็นดนิแดนท่ีมีการอาศยัของชนเผา่ตา่งๆ  
แบบปกครองตนเอง มีชนกลุ่มน้อยอาศยัอยูร่่วมกนักวา่ 20 เชือ้ชาต ิเดมิมีช่ือว่า “หนนัเจา” หรืออาณาจกัรนา่นเจ้า (ค.ศ. 738 –  
903) จนกระทัง่ชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจกัรต้าหล่ี (ค.ศ. 937) และตอ่มาใน ค.ศ.1253 เมืองต้าหล่ีก็ถกูกบุไลขา่น  
จกัรพรรดชิาวมองโกลพิชิตลงแตก็่ยงัคงเหลือร่องรอยอารยะธรรมเก่าให้พบเห็น ปัจจบุนัได้กลายมาเป็นเมืองท่องเท่ียวส าคญั  
และดงึดดูนกัท่องเท่ียวให้เข้ามาเย่ียมเยียนในมณฑลยนูนาน เน่ืองจากเป็นหนึง่ในเมืองท่ีมีความสวยงามท่ีสดุของจีน อยูไ่ปห่าง 
ทางตะวนัตกของเมืองคนุหมิง 400 กิโลเมตร มีทศันีย์ภาพสวยงาม ด้านหนึง่ติดทะเลสาบเอ๋อไห ่ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2  
ของจีน และอีกด้านหนึง่ตดิเทือกเขาฉางซาน ท่ีสงูกวา่ 4,000 เมตร และด้วยชยัภมูิท่ีไมเ่หมือนท่ีไหน ตวัเมืองอยูส่งู 1,900 เมตร 
เหนือระดบัน า้ทะเล เมืองต้าหล่ีจงึมีอากาศเย็นสบายตลอดปี 
 เมืองโบราณต้าหล่ี สร้างขึน้เม่ือกว่า 1,000 ปีมาแล้ว แตย่งัคงสภาพเมือง
ท่ียังสมบูรณ์ และสวยงามให้นักเดินทางได้สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าท่ีเคย
เจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีต และช่ืนชมสถาปัตยกรรม บ้านเรือนแบบโบราณ

http://bit.ly/2NMk5YE
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ตามแนวถนน รวมถึงมีถนนสายเก่าท่ีตดัผ่านตวัเมือง มีพ่อค้าแม่ค้าชนพืน้เมืองมาค้าขายสิ่งของ ไม่ว่าจะ เป็นอาหาร ของฝาก 
ผ้าพืน้เมือง เคร่ืองเงิน และหินอ่อน ให้นกัท่องเท่ียวได้เดินด่ืมด ่ากบัวิถีชิวิตของคนพืน้เมือง ไปพร้อมๆกบัชมเมืองเก่า เหมือนได้
ย้อนชมประวตัศิาสตร์ ได้ตัง้แตเ่ช้าจรดยามค ่าคืน 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร   
 พัก    MAN JIANG HONG HOTEL หรือเทียบเท่า 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

วันที่สอง    ต้าหล่ี – วัดเจ้าแม่กวนอมิแปลงกาย – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – แชงกรีล่า – โค้ง
แรกแม่น า้แยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรีล่า                                                 

                                                                                                    (เช้า/เที่ยง/เยน็)            

เช้า  บริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม 

 วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย (วัดกวนอิมถาง) วดัเจ้าแมก่วนอิมแหง่
เมืองต้าหล่ี อยู่หา่งจากเมืองโบราณต้าหล่ีลงไปทางทิศใต้ใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ 10 นาที “ วดัเจ้าแมก่วนอิมแปลงกาย” มีต านานเลา่ขานของวดัเจ้า
แม่กวนอิมแหง่นีม้าตัง้แตส่มยัราชวงศ์ถงั เลา่วา่ ในสมยันัน้เจ้าแมก่วนอิมได้
แปลงกายเป็นหญิงชราอายปุระมาณ 80 ปี แบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลงัเพ่ือ
ขวางเหลา่ทหารไมใ่ห้สามารถเข้ามาตีเมืองต้าหล่ีได้ ซึง่เม่ือเหลา่ทหารเห็นว่า
แม้แตห่ญิงชรายงัแข็งแกร่งมากขนาดนี ้คนวยัหนุม่สาวจะต้องมีก าลงัในการตอ่สู้มหาศาลอยา่งแน่นอน จงึท าการยกทพักลบั 
และชาวเมืองต้าหล่ีจงึร่วมใจกนัสร้างวดันีข้ึน้มาในครัง้นัน้เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง  

ผา่นชม เจดีย์สามองค์ แห่งวัดฉงเซิ่ง สร้างในสมยัราชวงค์ถงัของจีน (ในชว่ง ค.ศ.836) เป็นสมยัท่ีศาสนาพทุธ นิกาย
มหายานเจริญรุ่งเรือง เจดีย์สามองค์ จงึนีเ้ปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของเมือง
ต้าหล่ี โดยได้สร้างเจดีย์องค์หลกั (ตรงกลาง) มีช่ือวา่เจดีย์ “เชียนหลินถ่า” เป็น
รูปทรงส่ีเหล่ียม ความสงู 69.13 เมตร มี 16 ชัน้ และแตล่ะชัน้จะมีแทน่
ประดษิฐานพระพทุธรูปหินอ่อน ถือเป็นรูปแบบของเจดีย์ท่ีหาพบได้ยาก ไม่
เหมือนกบัเจดีย์ท่ีอ่ืนๆ แตเ่จดีย์อีกสององค์ ถกูสร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์ซ้อง 
สร้างเป็นรูปทรงแปดเหล่ียม เน่ืองจากชาวจีนนัน้ถือวา่รูปแปดเหล่ียมขึน้ไปคือ 
ทรงกลม เจดีย์ทัง้สององค์ มีความสงู 42.19 เมตร มี 10 ชัน้ เจดีย์ถกูจดัวางให้
สมมาตรกนั เจดีย์สององค์ด้านซ้ายและขวาตัง้อยูห่า่งกนั 97.5 เมตร และหา่ง
จากเจดีย์องค์หลกัระยะ 70 เมตรเทา่กนั เจดีย์สามองค์ มีเร่ืองเลา่ในต านาน เล่าขานกนัวา่เป็น “เจดีย์ข่มมังกร” เน่ืองจาก
พืน้ท่ีแถบนีเ้คยประสบเหตอุทุกภยัอยู่บอ่ยครัง้ สร้างความเสียหายให้กบัพืน้ท่ีทางการเกษตรของชาวบ้านในพืน้ท่ีอยา่งมาก จงึ
ได้สร้างเจดีย์ท่ีมีรูปทรงแตกตา่งกนัสามองค์ขึน้มา เพราะเช่ือตามหลกัฮวงจุ้ยวา่พืน้ท่ีนีเ้ป็นท่ีอยูข่องมงักร เวลามงักรพลิกตวัจะ

เกิดเหตเุพศภยั จงึสร้างเจดีย์ขึน้มาทบัตวัมงักรไว้ อีกต านานก็เลา่วา่มีมงักรมาเลน่น า้ในทะเลสาปเอ๋อไห ่ท าให้เกิดน า้ทว่ม ใน
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สมยัโบราณนัน้ชาวบ้านเช่ือว่ามงักรเกรงกลวัตอ่เจดีย์ จงึสร้างขึน้เพ่ือไมใ่ห้มงักรเข้ามาเลน่น า้อีก เม่ือเจดีย์ถกูสร้างเสร็จ ก็เกิด
เร่ืองนา่อศัจรรย์ คือ พืน้ท่ีบริเวณนัน้ไมมี่น า้ทว่มอีกเลย 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
เดนิทางสู ่ แชงกรีล่า หรือ เดมิมีช่ือว่า เมืองจงเตีย้น (ใช้เวลาเดนิทาง 5 
ชม.) เป็นชมุชนเก่าของชาวทิเบต มีช่ือเสียงจากวรรณกรรมบนัลือ
โลก LostHorizons ของ เจมส์ ฮิลตนั ในปี ค.ศ. 1933 จงเตีย้น หรือ แชงกรี

ล่า ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน เขตปกครองพิเศษของชาว
ทิเบตตี๋ชิง บนท่ีราบในวงล้อมของขนุเขา ลกัษณะภมูิประเทศของจงเตีย้น เป็นท่ี
ราบทุง่หญ้า มีภเูขาล้อมรอบ ค าว่า “จง” นัน้หมายถึงศนูย์กลางหรือสิ่งท่ีกว้างใหญ่
อนัเป็นศนูย์กลาง สว่น “เตีย้น” นอกจากจะแปลวา่ทุง่หญ้าแล้ว ยงัแปลวา่ อาณาจกัร ได้ด้วย ในปี พ.ศ 2545 รัฐบาลจีนได้
เปล่ียนช่ือเมืองจงเตีย้นอีกครัง้ จากเดมิท่ีมีช่ือในภาษาทิเบตว่า “เจีย้นถัง” เป็น “แชงกรี-ล่า” ภาษาจีนออกเสียงว่า “เซียงเกอ 
หลี ลา (Xiang Ge Le La) แปลวา่ ท่ีซึง่สริุยนัจนัทราประทบัในดวงจิต เมืองจงเตีย้นนัน้เป็นถ่ินฐานของชาวทิเบตซึง่ตามชาน
เมืองยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ของบ้านท่ีก่อดนิขึน้เป็นตกึส่ีเหล่ียม แตง่ด้วยไม้ซุงขนาดใหญ่ ผู้คนยงัแตง่กายชุดพืน้เมือง 
 แม่น า้แยงซี มีต้นก าเนิดอยู่ใต้ธารน า้แข็งทางทิศตะวนัตกของภเูขาเก้อลาตานตง มณฑลชิงไห ่แมน่ า้แยงซีไหลผา่นไปฝ่ัง
ตะวนัออกของมณฑลชิงไห ่และไหลลงไปทางใต้สูห่บุเขาท่ีลกึตามแนวเส้นแบง่เขตแดนระหวา่งมณฑลเสฉวน กบั ทิเบต แล้ว
ไหลเข้าสูม่ณฑลหหูนาน หรือ ฮนูาน ซึง่เส้นทางไหลเลาะ ลาด ตามหบุเขานัน้ได้ลดระดบัความสงูของแมน่ า้จากมากกวา่ 5000
เมตร สูร่ะดบัท่ีต ่ากวา่ 1000เมตร  โค้งแรกแม่น า้แยงซี (Changjiangdiyiwan) แมน่ า้แยงซีท่ีไหลผา่นเมืองล่ีเจียงช่วงนีมี้ช่ือ
วา่ “จินซาเจียง” แปลว่าแม่น า้ทรายทอง ณ จดุนีเ้องท่ีแมน่ า้ได้หกัโค้งข้อศอกเป็นโค้งแรก 180 องศา ท าให้ไหลแยกจาก
แมน่ า้สาละวินและแมน่ า้โขง ไปทางทิศตะวนัออก ก่อให้เกิดอารยธรรมจีนท่ียิ่งใหญ่เม่ือหลายพนัปีมาแล้ว กลา่วกนัวา่ถ้าไมมี่
โค้งนีก็้อาจไมมี่อารยธรรมจีนอนัเกรียงไกร อีกทัง้จดุนีย้งัเป็นจดุยทุธศาสตร์ท่ีขบวนทพัของทัง้ขงเบ้ง กบุไลขา่น ใช้เป็นจดุข้าม
แมน่ า้แยงซีไปท าศกึ และเหมาเจอ๋ตงเดินทพัทางไกลหนีการล้อมปราบของพวกก๊กมินตัง๋หา่งจากเมืองเก่าล่ีเจียง 53 กิโลเมตร 
เกิดจากแมน่ า้แยงซี (หรือท่ีคนจีนเรียกว่า แมน่ า้ฉางเจียง) ท่ีไหลลงมาจากท่ีราบสงูชิงไห่-ทิเบต มากระทบกบัภเูขาไหห่ลอ ท าให้
ทิศทางของแมน่ า้หกัโค้งไปทางทิตะวนัออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็นโค้งน า้ท่ีสวยงาม 
 ช่องแคบเสือกระโจน เป็นชอ่งหบุเขาเหนือแมน่ า้แยงซี ในมณฑลยนูนาน ประเทศจีน ตัง้อยูร่ะหวา่งทางแยกของเมืองล่ี
เจียงและเมืองจงเตีย้น หา่งจากเมืองล่ีเจียงไปทางเหนือ 60 กิโลเมตร เป็นหบุเขาในช่วงท่ีแมน่ า้แยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง 
(แมน่ า้ทรายทอง) น า้บริเวณนีไ้หลเช่ียวมากเกิดจากความลาดชนัของโตรกผาสองข้างท่ีลดระดบัลงอยา่งรวดเร็วและชอ่งแคบท่ี
บีบแคบลงอยา่งฉบัพลนัชว่งท่ีแคบท่ีสดุมีความกว้างเพียง 30 เมตร ยาว 15 กิโลเมตร ต าแหนง่ท่ีตัง้อยูใ่นบริเวณท่ีแมน่ า้ไหล
ผา่นระหวา่งภเูขาหิมะมงักรหยกท่ีสงู 5,596 เมตร และภูเขาหิมะฮาป๋าท่ีสงู 5,396 เมตร ซึง่เป็นบริเวณท่ีน า้ไหลเช่ียวและอยู่ใต้
หน้าผาสงู 2,000 เมตร ผู้อยู่อาศยัในบริเวณนีมี้จ านวนเพียงเล็กน้อย สว่นใหญ่
เป็นชนพืน้เมืองชาวหนา่ซีโดยจะอาศยัอยูใ่นหมู่บ้านเล็กๆบริเวณใกล้เคียงและ
หาเลีย้งชีพโดยการเพาะปลกูและรับจ้างน าทางคนตา่งถ่ิน 
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 เมืองโบราณจงเตีย้น อยูใ่นเมืองแชงกรีลา่ บ้านเรือนสว่นใหญ่จะเป็นบ้านไม้ในสไตล์ทิเบต ท่ีสร้างขึน้มาเพ่ือต้องการส่ือให้
นกัทอ่งเท่ียว ได้เข้าใจถึงความเป็นมาและย้อนเวลาไปสู่อดีตของแชงกรีลา เมืองเก่าจงเตีย้น ตัง้อยูต่ิดกบัยอดเขาเล็ก ๆ ซึง่บน
ยอดเขานัน้มี กงล้อมนต์ยกัษ์สงูกวา่ 3 ชัน้อยู ่ชาวธิเบตและนกัทอ่งเท่ียว นิยมไปหมนุกงล้อนีเ้พ่ือความเป็นสิริมงคล 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร   
 พัก    LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่า 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

วันที่สาม     หุบเขาพระจนัทร์สีน า้เงนิ(รวมกระเช้า) – วัดลามะซงจ้านหลิน – ล่ีเจียง – เมือง
โบราณล่ีเจยีง                                                                 (เช้า/เที่ยง/เยน็)                

เช้า         บริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
 

หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงิน (The Valley of Blue moon) เป็นสถานท่ีซึ่งมี
หิมะปกคลุมเกือบตลอดปี มี ช่ือเรียกอีกว่า ภู เขาหิมะสือข่า (Shika Snow 
Mountain) ตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกของแชงกรี-ลา เช่ือกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ 
ประกอบด้วย 13 ยอดเขา เรียงรายต่อกันลักษณะคล้ายมังกร เป็นหุบเขาท่ีมี
ทศันียภาพงดงามมาก ให้ทา่น นัง่กระเช้าสู่ จดุชมวิวหบุเขาพระจนัทร์สีน า้เงิน สงู
กว่าระดบัน า้ทะเลประมาณ 3,960 เมตร หากว่าไหนฟ้าใส จะมองเห็นยอดภูเขา
หิมะมังกรหยกและยอดภูเขาหิมะเหม่ยล่ีให้ท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของ
ทิวทศัน์เบือ้งลา่งและชมกหุลาบพนัปีหลากสายพนัธุ์  
 วัดลามะซงจ้านหลิน ตัง้อยู่เชิงเขา อยู่ห่างจากเมืองจงเตีย้นไปทางเหนือ
ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพระลามะจ าพรรษามากกว่า 700 รูป สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.
1679 (พ.ศ.2222) สร้างขึน้โดยดะไลลามะองค์ท่ี 5 ในช่วงศตวรรษท่ี 18 สมัย
จักรพรรดิคงั ซีแห่งราชวงศ์ชิง มีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลาท่ีเมืองลาซา
เมืองหลวงของทิเบต แต่ย่อส่วนลงมา   มีการเปรียบเทียบว่า "หากพระราชวงัโป
ตาลาเป็นศนูย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วดัจงซานหลินก็เป็นศนูย์กลางแหง่ศรัทธา
ของชาวพทุธบริเวณท่ีราบสงูทิเบตนัน่เอง  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
------------------------------------------------------------------------------------- 

  เดนิทางสู ่เมืองล่ีเจียง (ใช้เวลาเดนิทาง 4 ชม.) เป็นเมืองซึง่ตัง้อยูใ่นหบุเขาท่ีมีทศันียภาพงดงาม เป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวห
นา่ซี ถือเป็นชนกลุม่น้อยท่ีมีความนา่สนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง  
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 เมืองโบราณล่ีเจียง  ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม ค.ศ. 1997 ก่อตัง้ขึน้ใน
ปลายราชวงศ์ซ่องใต้ ต้นราชวงศ์หยวน ท่ีชาวมองโกลได้ขยายอาณาเขตเข้ามา
ปกครองจีน ชมความงามของเมืองโบราณท่ีมีประวัติยาวนานมากว่า 800 ปี  
เคยเป็นจุดแลกเปล่ียนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย TEA HORSE ย่านเมือง
เก่านีมี้ช่ือเสียงจากคคูลองและสะพานท่ีมีอยู่มากมาย จนได้รับการขนานนาม
วา่ “เวนิสตะวันออก” ซึ่งยงัคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบรูณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารท่ียงัคงปลิว
ไปมาตามสายลม ล าธารน า้ท่ีไหลผา่นเมืองแหง่นี ้ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร   
 พัก    LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ ส่ี   ภเูขาหมิะมังกรหยก (น่ังกระเช้าใหญ่) – SHOW IMPRESSION LIJIANG – อุทยาน
น า้หยก                                                                           (เช้า/เที่ยง/เยน็)                

     
เช้า         บริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
 

 ภูเขาหิมะมังกรหยก ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าล่ีเจียง ใน
มณฑลยนูนาน มีหิมะปกคลมุตลอดทัง้ปี ท่ีเรียกกนัว่าภูเขาหิมะมงักร ก็เพราะมียอด
เขา 13 ยอดเรียงกนัคล้ายรูปร่างของมงักรและมีหิมะปกคลุมอยุ่นัน่เอง ยอดเขาท่ีสูง
ท่ีสดุมีช่ือว่า ช่านจโึตว่ 5,596 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล นัง่กระเช้าขึน้สูจ่ดุชมวิวสงูสดุ
จากระดบัน า้ทะเล 4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะท่ีปกคลุมอยู่ตลอดทัง้ปี
อย่างใกล้ชิด เพ่ือชมทิวทศัน์และธรรมชาติบนจดุท่ีสูงท่ีสุด และสวยงามท่ีสุด ตลอด
สองข้างทางท่ีขึน้ยอดเขา ทิวเขาแห่งนีเ้ม่ือมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะ 
คล้ายมงักรขาว ก าลงัลอ่งลอยอยูบ่นฟากฟ้า เขาแหง่นีจ้งึได้ช่ือวา่ภเูขาหิมะมงักรหยก 
 

SHOW IMPRESSION LIJIANG เป็นอีกหนึ่งผลงานโบว์แดงของผู้ก ากบัมือทอง 
จางอีโ้หมว ซึ่งเป็นผลงานชิน้ท่ีสองต่อจากผลงานชิน้แรก IMPRESSION LIU SAN 
JIE ท่ีเมืองหยางซัว่ประสบความส าเร็จเวทีการแสดงถกูสร้างขึน้บริเวณใกล้กับภูเขา
หิมะมงักรหยกเหนือระดบัน า้ทะเล 3,100 เมตร โดยใช้วิวจริงของภเูขาหิมะมงักรหยก
เป็นฉากหลงัประกอบการแสดง การแสดงในภาคนีจ้ะเป็นการสะท้อนเร่ืองราวท่ีเก่ียว
โยงกับภูเขาหิมะมังกรหยก อันศกัดิ์สิทธ์ิ และประเพณีของชนกลุ่มน้อยของเมืองล่ี
เจียง ใช้ทีมนกัแสดงชนกลุ่มน้อยพืน้เมืองกว่า 600 คน เป็นการแสดงในสถานท่ีจริงท่ี
ยิ่งใหญ่ท่ามกลางภูเขาหิมะ  การแสดงชุดนีใ้ช้ทุนสร้างกว่า 250 ล้านหยวน เป็นชุด
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การแสดงในสถานท่ีจริงสดุอลงัการอีกชดุหนึ่งท่ีผู้ ไปเยือนเมืองล่ีเจียงไม่ควรพลาด  ***หมายเหตุ โชว์นี้เป็นการแสดงโชว์ละคร

กลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันน้ันๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ท าให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุดอ่ืน
ทดแทนเท่าน้ัน หากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการ*** 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 อุทยานน า้หยก (Jade Dragon Village) เป็นอทุยานเล็กๆ ตัง้อยูไ่มห่า่งจาก 
ภเูขาหิมะมงักรหยกมากนกั และหา่งจากตวัเมืองล่ีเจียง 15 กิโลเมตร ท่ีอทุยานนีมี้
ทิวทศัน์ท่ีสวยงามมากๆ ด้านหลงัเป็นภเูขาหิมะมงักรหยก สว่นด้านหน้าอทุยานก็
เป็นบอ่น า้ใสเป็นสีเขียวมรกต ซึง่แหลง่น า้ตรงนีเ้ป็นต้นก าเนิดในเมืองล่ีเจียง
ด้วย เป็นน า้ท่ีไหลลงมาจากภเูขาหิมะ ต้นไม้ยกัษ์อายกุว่าพนัปี ซึง่ในอทุยานน า้
หยกนีจ้ะมี บอ่น า้ผดุศกัดิส์ิทธิ ซึง่เป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวนา่ซีอยู่ด้วยกนักบัรูป
สกัการะของเทพเจ้าผู้คุ้มครองภเูขาหิมะมงักรหยก ตามความเช่ือในวฒันธรรมตงปาของชาวนา่ซีบริเวณอทุยานน า้หยก สายน า้
ได้ให้ก าเนิดน า้ตกมงักร 3 ชัน้  
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร   
 พัก    LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

  วันที่ห้า         ล่ีเจียง – คุนหมิง – ร้านบัวหมิะ – วัดหยวนทง – ร้านหยก – อสิระช้อปป้ิง                       
                                                                                                          (เช้า/เที่ยง/เยน็)                

  เช้า        บริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
 

08.55 น. สมัผสัประสบการณ์ใหม ่นัง่รถไฟความเร็วสงูเพ่ือเดนิทางไปยงั คนุหมิง 
รถไฟขบวนท่ี D8662 
11.25 น. เดนิทางถึงคนุหมิง  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ร้านบัวหมิะ และ ศนูย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่าเท้าเพ่ือสขุภาพผอ่นคลายความเม่ือยล้ากบัยานวดขนาดพิเศษ
สตูรเดียวไมซ่ า้ใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถงัหรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ ครีมบวัหิมะ สรรพคณุเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผพุองและ
แมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบ้าน 
 วัดหยวนทง เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสดุและเก่าแก่ท่ีสดุของมณฑลยนูนาน สร้างขึน้มาตัง้แตส่มยัราชวงศ์ถงั (ค.ศ.618 – ค.ศ.907) 
จนถึงปัจจบุนั เป็นวดัท่ีมีประวตัศิาสตร์ยาวนานกวา่ 1,200 ปี ตัง้อยูท่ี่ถนนหยวนทงเจียง เป็นอารามทางพระพทุธศาสนาท่ีใหญ่
ท่ีสดุในคนุหมิง แตก่ารสร้างวดัแหง่นีด้แูล้วจะแปลกตากวา่วดัอ่ืนๆในจีน เพราะปกตแิล้วการสร้างวดัของจีนสว่นมากต้องสร้าง
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อยูบ่นภเูขา แตว่ดัหยวนทงสร้างต ่ากวา่ภเูขาเน่ืองจากวดัแหง่นีไ้มไ่ด้สร้างขึน้เพ่ือเป็นวดัโดยตรง แตเ่คยเป็นศาลเจ้าแมก่วนอิม
มาก่อน ภายในวดัตกแตง่ร่มร่ืนสวยงาม กลางลานมีสระน า้ขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสูศ่าลาแปดเหล่ียมกลางสระ ลกัษณะ
ของวดัหยวนทงในปัจจบุนัเป็นวดัในสมยัราชวงศ์ชิง เน่ืองจากวดันีไ้ด้ถกูท าลายในสมยัราชวงศ์หมิง และได้รับการบรูณะโดยหู
ซาน ผู้ เป็นคนพลิกประวตัิศาสตร์จีน เป็นผู้ ท่ีท าให้ประเทศจีนเกิดราชวงศ์ชิง ภายในวดัท่ีศกัดิส์ิทธ์ิและมีช่ือเสียงแหง่นีเ้ป็นวดัท่ี
ผสมผสานทัง้วดัไทย พมา่และทิเบต ทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางของพระพทุธศาสนาถึง 3 นิกาย ได้แก่นิกายมหาญาณ นิกายหินญาณ
และนิกายลามะของธิเบต 
 หยก ท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ทา่นได้เลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีช่ือเสียง 
 ช้อปป้ิงอย่างอิสระที่ถนนคนเดนิ ให้ทา่นได้เลือกซือ้สินค้าตา่งๆ ฝากญาตสินิทมิตรสหาย  
 

  วันที่ห้า         คุนหมิง – ร้านผ้าไหม – กรุงเทพฯ         (เช้า/-/-)                

   
เช้า        บริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
 

ร้านผ้าไหม ท่ีขึน้ช่ือของประเทศของจีน ให้ทา่นได้เลือกซือ้สินค้าท่ีท าจากผ้าไหม เชน่  ผ้าหม่ เสือ้ผ้า รองเท้า เป็นต้น 
สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานฉางสุย่ เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  
12.30 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินท่ี FD583 

14.00 น. เดนิทางถึง สนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดิภ์าพทกุทา่น 

************************************************************************************** 

  SPiRiT OF CHINA   
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** หมายเหตุ **  
รายการทอ่งเท่ียวในครัง้นี ้ก าหนดให้มีการเข้าร้านขายสินค้าพืน้เมืองและของขึน้ช่ือของประเทศจีน  คือ  ร้านหยก,นวดสมนุไพรจีน,ผ้า
ไหมจีน ซึง่จ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จงึเรียนให้กบันกัท่องเท่ียวทกุทา่นทราบวา่ ร้านทกุร้าน
จ าเป็นต้องรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรือไมซื่อ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไมมี่การบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ 
** หากท่านไม่ต้องการเข้าร้านดังกล่าว กรุณาแจ้งทางบริษัททัวร์ เพ่ือท าการเปล่ียนแปลงราคาทัวร์ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับทางบริษัทฯ

ที่เมืองจีนจะเป็นผู้ก าหนดราคาท่ีเปล่ียนแปลงในกรณีนี ้

 

อัตราค่าบริการรวม 
ค่าตั๋วเคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะชัน้ทัศนาจรตามรายการ  
ค่าน า้หนักสัมภาระในการเดนิทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน 
ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า 
ค่าอาหารตามท่ีระบุอยู่ในรายการ 
ค่าจ้างหัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่น 
ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ท่ีระบุอยู่ในรายการ 
ค่าประกันภัยการเดนิทาง วงเงนิท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ 
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน( กรุ๊ป)   กรณี สถานทูตแจ้งยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป จะต้องจ่ายเพิ่ม 700 บาทต่อท่าน 
หมายเหตุ บคุคลทา่นใดได้เดนิทางไปยงัประเทศ   อิสราเอล,อัฟกานิสถาน,ปากีสถาน,อุซเบกิสถาน,ทาจิกิสถาน,เตร์ิก
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เมนิสถาน,อิหร่าน,อิรัก,ตุรกี,อียปิต์,ซาอุดีอาระเบีย,ซีเรีย,เลบานอน,จอร์แดน,อินเดีย,ศรีลังกา,แอลจิเรีย,ไนจิเรีย,
ลิเบีย,ซูดาน,คาซัคสถาน,โซมาเรีย,เยเมน,โอมาน    24 ประเทศนี ้ตัง้แตปี่ 2014 ถึงปัจจบุนั    

กรณีที่ท่านเคยเดินทางประเทศดังกล่าวต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว โดยจ่ายเงนิเพิ่ม 700 บาท 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือต้องซือ้ตั๋วเดี่ยวทัง้นีข้ึน้อยู่กับเง่ือนไขสายการบิน 
ค่าน า้หนักสัมภาระน า้หนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้ (ไม่รวมประกันกระเป๋า) 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทปิยกกระเป๋า ค่าทปิ
พนักงานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ  
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาตแิละค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีพงึใช้
ประกอบส่วนตัว 
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
ค่าทปิที่ระบุไว้ ชัดเจน ส าหรับ หัวหน้าทัวร์+ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ 
   ท่านละ 30 หยวน/วัน/ท่าน ( 30*6วัน = 180หยวน/ท่าน)    
   **เดก็จ่ายทปิเท่ากับผู้ใหญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE 
(ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 
หากท่านไม่ทานอาหารมือ้ใดมือ้หน่ึง ไม่สามารถคืนเงนิได้    
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีท่ีมีผู้เดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน 
 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 1อาทติย์  หากท่านแจ้งช้า อาจท าให้ทางบริษัท
ฯไม่สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทัน ต้องขออภัยในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผู้เดนิทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวันเดนิทาง ได้หลังจากท าการออกตั๋วโดยสารแล้ว  

 
เงื่อนไขการจองทวัร์  
1.ช าระมัดจ าท่านละ 15,000 บาทหรือตามที่บริษัทฯระบุ โดยโอนเข้าบัญชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงนิ   
(ขอสงวนสทิธ์ิงดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ช าระตามก าหนดขอสวงวนสทิธ์ิที่จะตัดสิทธ์ิการจองโดยไม่มีเงื่อนไข)  
2.ส่งหลกัฐานการช าระเงนิ ทางไลน์ อเีมลล์ หรือ แอฟพลิเคชั่นอื่นๆ ตามช่องทางที่ท่านสะดวก 
3.ส่งเอกสารหน้าพาสปอร์ต ที่มองเหน็ข้อมูลชดัเจน ในช่องทางที่สะดวก ให้กับทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 
4.ค่าทวัร์ส่วนที่เหลอื กรุณาช าระก่อนการเดนิทาง 30 วัน หรือตามวนัที่บริษัทก าหนดในเอกสารเรียกเกบ็เงนิ  
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เงื่อนไขการยกเลิกทวัร์  
1. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทาง 30 วัน คืนเงนิเต็มจ านวนที่ท่านได้ช าระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15-29 วนั คนืเงนิ 50% ของจ านวนที่ท่านได้ช าระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิที่ท่านช าระมาแล้วทุกกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปที่ทีการ การันตค่ีามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรือโดยผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้ รวมถงึเที่ยวบนิพิเศษ เช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมดเน่ืองจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบนิ
นัน้ๆ  

 
กรุ๊ปออกเดนิทางได้ 

1. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (มีหวัหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 

 เที่ยวบนิ, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคัญ 

 บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดินทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้  

 หนังสอืเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 6เดอืน
และไม่สามารถเดินทางได้) 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การก่อจลาจล, ภยัธรรมชาติ
อันไม่สามรถควบคุมได้  

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถกูปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายค่าทวัร์ที่ท่านได้ช าระมาเรียบร้อยแล้ว 

 เน่ืองจากการซือ้ขายทัวร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ท าการคนืค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่านใช้บริการจากทาง
บริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พกัที่เดียวกบัที่จดัไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ  

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่านไม่สามารถเดนิทางพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเลื่อนก าหนดเดินทางไปใช้ในครัง้อื่นได้ 

 รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลบัปรับเปลี่ยน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อปรับให้
เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความ
เหมาะสมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกนัทุกฝ่าย  

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถอืว่า
ท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 
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กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอร์ตต้องมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไมส่ามารถเดนิทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ   
ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของทา่น 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป 
(เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านัน้) 

1. รูปถ่าย เฉพาะไฟล์รูปแสกนมาเท่านัน้ ไม่ต้องปริน้หรืออัดส่งตัวจริงมา   

2.ส าเนาหนังสือเดนิทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือน  
(ต้องชดัเจนเท่านัน้ ลกูค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสปอร์ตตวัจริงมา และต้องถ่ายให้ติดทัง้ 2 หน้า ดงัตวัอย่าง) 

 
ตัวอย่างการถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ต  กรณียื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว 

 

 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบปกต ิ(เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านัน้) 
1. หนงัสือเดนิทางมีอายนุบัจนถึงวนัเดนิทางต้องไมต่ ่ากว่า 6 เดือน  
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าว่างส าหรับประทบัตราอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็ 
3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พืน้หลังสีขาว เท่านัน้

,หน้าตรง, เหน็ใบหู,  ห้ามยิม้ , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเคร่ืองประดับ,  
ไม่สวมแว่นตาด า และไม่สวมเสือ้สีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เหน็
ใบหน้า*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเยบ็ติดกับรูป หรือ ท าให้รูปถ่าย
เป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับย่ืนวีซ่าโดยเดด็ขาด *** 

4. ส าหรับผู้ ท่ีเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลงัไมเ่กิน 2 ปี ขอส าเนา
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หน้าวีซา่จีนท่ีใช้เดนิทางครัง้ลา่สดุ (กรณีวีซา่จีนอยูใ่นหนงัสือเดนิทางเลม่เก่า ขอส าเนาหน้าหนงัสือเดนิทางเลม่เก่าและ
หน้าวีซา่จีนท่ีใช้เดนิทางครัง้ลา่สดุแนบมาด้วย) 

5. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อนการสง่
เอกสารย่ืนวีซา่ และ หนงัสือเดนิทางตา่งดาว(เลม่เหลือง) ผู้ เดนิทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง และ กรุณากรอกข้อมลูตามความ
เป็นจริงเก่ียวกบั สถานท่ีศกึษา สถานทีท างาน ต าแหนง่งาน ท่ีอยูปั่จจบุนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาตท่ีิตดิตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิน 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน หมายเลขโทรศพัท์ท่ีท างาน หมายเลยโทรศพัท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูต
ตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเทจ็ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ
ทุกวัน) 

7. กรณีเดก็ , นกัเรียน , นกัศกึษา ท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ ( อายตุ ่ากวา่ 20 ปี ) ต้องแนบส าเนาสตูิบตัร  
8. กรณีท่ีเด็กไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตเดนิทางออกนอกประเทศโดยไมมี่บดิา มารดา

เดนิทางไปด้วย เข้ามาเพ่ือเป็นหลกัฐานขอวีซา่ด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อ าเภอ ท่ีทา่นอาศยัอยู่ 
9. โปรดท าความเข้าใจวา่สถานทตูจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม ่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเตมิหรือเปล่ียน

ระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และ บางครัง้บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า 
10. ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดนิทาง และ ยกเว้นการท าวีซา่ท่านจะต้อง

รับผิดชอบในการอนญุาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไมท่ราบกฎกตกิา การ 
ยกเว้นวีซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งการ
เดนิทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์ 

11. กรณีหนงัสือเดนิทางคนตา่งชาต ิ  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะคนตา่งชาตท่ีิท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้  หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารท่ีต้องเตรียมส าหรับหนงัสือเดนิทางตา่งชาติ 

 พาสปอร์ตตวัจริง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็ 

 รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ 2 ใบ   (รูปใหม ่ถ่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน) 

 ใบอนญุาตการท างาน 

 หนงัสือวา่จ้างในการท างาน 

 สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรส มาด้วย 
12. สถานทตูจีนอาจปฎิเสธไมรั่บท าวีซา่ให้ท่านในกรณีดงัต้องไปนี ้

 ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือ แตง่หน้าทาปาก 

 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้ 

 น ารูปถ่าย ท่ีมีวิวด้วยหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซา่ รูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษสติก
เกอร์ หรือ รูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 

13.  **กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 



                                                                                                                         ~ 15 ~             

 

 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

 

( MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................................SURNAME..................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)    
........................................................................................................................................................................................
..................รหัสไปรษณีย์........................... โทรศัพท์บ้าน................................มือถือ......................................... 
 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน 
 
ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)................................................................................... 
ต าแหน่งงาน............................................................................................................................................ 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....………………… 
...................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
 
ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันท่ี................. เดือน..................ปี...........................  ถงึ วันที่.......................เดือน.....................ปี........................ 
 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันท่ี................. เดือน..................ปี...........................  ถงึ วันที่.................เดือน.......................ปี........................ 
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ท างาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อ
ใช้ในการขอยื่นวีซ่า 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
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** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 

 


