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รหัสโปรแกรม : 14198 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Save Price คนุหมงิ ภเูขาหมิะมงักรหยก แชงกรลีา่  

6 วนั 5 คนื โดยสายการบนิลคักี ้แอร ์(8L) 

เร ิม่ตน้เพยีง 16,888.-                          
รายการทวัร ์+ ตัว๋เครือ่งบนิ 

 พชิติความสงู 4,506 เมตร ของภเูขาหมิะมังกรหยก  
 ชมวดัลามะ จ าลองมาจากพระราชวงัโปตาลากง แหง่ทเิบต  

 เทีย่วเชยีงกรลีา่ เมอืงแหง่ความฝัน  
 ชมความงดงามของมรดกโลก เมอืงลีเ่จยีง  
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   ก าหนดการเดนิทาง  

วนัที ่12 – 17 ก.ค. 62 (วนัอาสาฬหบชูา-เขา้พรรษา) 18,888.- 

 

  ยงัไมร่วมคา่วซีา่แบบกรุป๊ ทา่นละ 1,000 บาท  
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 240 หยวน /ทา่น/ทรปิ *หวัหนา้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ 

กรณีหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเช็คราคาอกีคร ัง้ 

[โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล] 

 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภูม)ิ-คุนหมงิ(สนามบนิคุนหมงิฉางสุย่)(21.10-
00.20) 

  ✈ 
HUI SHENG HOTEL  

OR SAME 

2 
คนุหมงิ-ตา้หลี-่ผ่านชมทะเลสาบเออ๋ไห่-ผ่านชมเจดยี ์3 องค-์ลีเ่จยีง-เมอืง

โบราณลีเ่จยีง 🍽 🍽 🍽 GOLDEN SPRING HOTEL  
OR SAME 

3 
ภูเขาหมิะมังกรหยก(กระเชา้ใหญ่)-สระมังกรด า-รา้นสาหร่ายเกลยีวทอง-ลี่

เจยีง-แชงกรลีา่-เมอืงโบราณแชงกรลีา่ 🍽 🍽 🍽 
  TIANRUI SUNSHINE HOTEL 

OR SAME 

4 วดัลามะซงจา้นหลงิ-แชงกรลีา่-ตา้หลี ่ 🍽 🍽 🍽 
VIENNA HOTEL  

OR SAME 

5 ตา้หลี-่คนุหมงิ-รา้นบวัหมิะ-อสิระชอ้ปป้ิงประตมูา้ทองไกห่ยก 🍽 🍽 🍽 
GAOYAUN HOTEL 

 OR SAME 

6 
สวนน ้ าตกคุนหมิง-รา้นผา้ไหม-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) – 
กรุงเทพฯ (18.30-19.45) 🍽 🍽 ✈  

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-คนุหมงิ(สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่)(21.10-00.20) 

18.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 6 เคาน์เตอร ์M สาย

การบนิลัคกี ้แอร ์(8L) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ

เอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

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

http://bit.ly/2NMk5YE
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21.10 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงคุนหมงิ โดยเทีย่วบนิที ่8L802 

00.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิครคุนหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลยูนนาน มปีระชากร 

33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถงึ 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นทีถ่งึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยู่สงูเหนือระดับน ้าทะเล

ประมาณ 2,000 เมตร คนุหมงิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิเพราะมภีูมอิากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่รอ้นหรอื

หนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดูนักท่องเทีย่วก็คอืธรรมชาตทิีส่วยงาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นสู่

โรงแรมทีพั่ก 

พกัที ่
 HUI SHENG HOTEL OR SAME 

วนัที ่2 คนุหมงิ-ตา้หลี-่ผา่นชมทะเลสาบเออ๋ไห-่ผา่นชมเจดยี ์3 องค-์ลีเ่จยีง-เมอืงโบราณลีเ่จยีง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงตา้หลี ่(ใชเ้วลาประมาณ 5 ชัว่โมง) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวันตกเฉียงใต ้

ของจนีในมณฑลยนูนานตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบเออ๋ไห่กับภูเขาฉางซานทีร่ะดับ 1,975 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล โดย

มชีนกลุม่นอ้ยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชือ้ชาต ิเดมิมชีือ่ว่า “หนันเจา” หรืออาณาจักรน่านเจา้ (ค.ศ. 738 – 903) 

จนกระทัง่ชาวไป๋ไดเ้ขา้มาสถาปนาอาณาจักรตา้หลี ่(ค.ศ. 937) และตอ่มาในค.ศ. 1253 อาณาจักรตา้หลีก็่ถูก กบุไล

ขา่น ผูเ้ป็นจักรพรรดชิาวมองโกลพชิติลง แตก็่ยังคงเหลอืร่องรอยอารยธรรมเกา่ใหพ้บเห็นไดบ้นเสน้ทางจากตา้หลีถ่งึ

ลีเ่จยีง น าทา่นผ่านชม ทะเลสาบเอ๋อไห(่ERHAI LAKE) เพือ่ชมความงามของทะเลสาบทะเลสาบเออ๋ไห่ตัง้อยู่บน

ทีร่าบสูงในมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจีนทีร่ะดับความสูง 1 ,972 เมตรเหนือ

ระดับน ้าทะเล มคีวามยาวจากรมิฝ่ังทศิเหนือจรดทศิใต ้40 กโิลเมตร และจากทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตกประมาณ 

7-8 กโิลเมตร มพีืน้ที ่250 ตารางกโิลเมตร จงึเป็นทะเลสาบบนทีร่าบสงูทีใ่หญ่เป็นอันดับสองในสาธารณรัฐประชาชน

จนี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นผ่านชม “ซานถา่” หรอื เจดยี ์3 องค ์อันเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงตา้ลีท่ีโ่ดดเดน่งดงาม ตัง้อยู่รมิทะเลสาบ

เออ๋ไห ่ประกอบดว้ยเจดยีส์ขีาวสวยงาม 3 องคโ์ดยองคก์ลางมคีวามสงูถงึ 70 เมตรซึง่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศถ์ังจงึมี

ลกัษณะเหมอืนกบัเจดยีใ์นเมอืงซอีาน สว่นองคเ์ล็กอกี 2 องค ์สรา้งเพิม่เตมิทหีลังในสมัยราชวงศห์ยวน ซึง่เป็นชว่งที่

พุทธศาสนาก าลังไดรั้บความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดยี์ 3 องคม์ีอายุกว่า 1,000 ปี และไดม้ีการบูรณะเจดยี์

เหลา่นีใ้นชว่งปี ค.ศ.1978 ก็ไดค้น้พบโบราณวตัถจุากศตวรรษที ่7-10 กวา่ 600 ชิน้ ในองคเ์จดยี ์เดนิทางตอ่สูเ่มอืงลี่

เจยีง(ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงซึง่ตัง้อยู่ในหุบเขาทีม่ทีัศนียภาพงดงามเป็นถิน่ทีอ่ยู่ของชาวน่าซถีอื

เป็นชนกลุ่มนอ้ยทีม่คีวามน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชน่การมโีครงสรา้งทางสังคมแบบสตรีเป็น

ใหญ่นอกจากนัน้ยังมภีาษาภาพทีเ่ป็นเอกลักษณ์อกีดว้ย น าท่านชม เมอืงโบราณลีเ่จยีง หรือ เมอืงโบราณตา้เห

ยยีนเจ ิง้ ซึง่เป็นเมอืงทีส่รา้งขึน้มาในสมัยตน้ราชวงศถ์ังมปีระวัตยิาวนานกว่า 1,300 ปีตัวเมอืงตัง้อยู่ท่ามกลางการ

โอบลอ้มดว้ยสายน ้านอ้ยใหญ่ทีไ่หลมาจากสระมังกรด าพืน้ทีต่ัง้ของเมอืงโบราณแห่งนี้มรีูปร่างลักษณะคลา้ยหนิฝน

หมกึจนีในเขตเมอืงโบราณยังคงความงามในอดตีไวอ้ย่างสมบูรณ์เชน่อาคารไมแ้บบจนีโบราณตน้หลวิรมิธารทียั่งคง

ปลวิไปมาตามสายลมล าธารน ้าทีไ่หลผ่านเมอืงแห่งนี้ดว้ยความสวยงามเหลา่นี้ท าใหเ้มอืงโบราณลีเ่จยีงไดถู้กบันทกึ

เป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกโดยองคก์ารยเูนสโกนอกจากนีย้ามค า่คนืก็มกีารประดบัไฟแสงสงีดงามอกีดว้ย 

 

 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
 พกัที ่ GOLDEN SPRING HOTEL OR SAME 

วนัที ่3 ภูเขาหมิะมงักรหยก(กระเชา้ใหญ)่-สระมงักรด า-รา้นสาหรา่ยเกลยีวทอง-ลีเ่จยีง-แชงกรลีา่-เมอืงโบราณ

แชงกรลีา่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าคณะ โดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้ใหญ)่ ขึน้สูบ่รเิวณจุดชม ววิเขาหมิะมงักรหยก ทีค่วามสงูระดับ 4,506 

เมตรใหท้่านไดส้ัมผัสความหนาวเย็นและยิง่ใหญ่ของภูเขาแห่งนี้ บริเวณเขามีตน้ฉ าฉายูนนานที่มีอายุกว่าพันปี

เทอืกเขานีห้ากมองดแูลว้ลกัษณะคลา้ยมังกรนอนอยู่บนกอ้นเมฆ จงึเป็นทีม่าของชือ่เทอืกเขา 
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ทา่นสามารถเลอืกซือ้ Option เสรมิทีน่า่สนใจได ้

- ชม IMPRESSION LIJIANG โชวอ์นัยิง่ใหญ ่ โดยผูก้ ากับชือ่กอ้งโลก จาง อวี ้ โหมว ไดเ้นรมติใหภ้เูขาหมิะมังกรหยกเป็นฉากหลงั 

และบรเิวณทุง่หญา้เป็นเวทกีารแสดง โดยใชนั้กแสดงกวา่ 600 ชวีติ แสง ส ีเสยีงการแตง่กายตระการตา เลา่เรือ่งราวชวีติความเป็นอยู่ 

และชาวเผ่าตา่งๆ ของเมอืงลีเ่จยีงความส าเร็จของการแสดงคงตอ้งยกเครดติใหก้บัจางอีโ้หมวผูก้ ากบัชาวจนีทีม่ชี ือ่เสยีงในระดบัโลก

ลา่สดุไดฝ้ากผลงานไหก้บัพธิเีปิด-ปิดกฬีาโอลมิปิก(BEIJING 2008) ทีส่รา้งความประทบัใจไปทัง้โลกเมือ่ปลายปี 2551 

- หุบเขาสนี ้าเงนิ (Blue Valley) หุบเขาทีอ่ยู่ตดิดา้นหลังของภูเขาหมิะมังกรหยก ทัศนียภาพสวยงามกับทะเลสาบสฟ้ีาคราม น ้าตก

หนิปูนขนาดเล็กและภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นพื้นหลัง น ้าที่ไหลผ่านหุบเขานี้คือน ้าทีล่ะลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกรหยก 

เนื่องจากจุดนี้มทีวิทัศน์ทีส่วยงามทีม่ฉีากหลังคอืภูเขาหมิะมังกรหยกมนี ้าตกและแม่น ้ากึง่ทะเลสาบจงึเป็นทีน่ิยมของศลิปินนักวาด

ภาพและคูรั่กทีม่ักจะมาถา่ยภาพทีน่่าประทบัใจ 

*หากทา่นใดทีไ่มป่ระสงคซ์ือ้ Option สามารถเดนิเลน่ตามอธัยาศยั เวลาในการชมโชว ์ ประมาณ 1 ช ัว่โมง ข ึน้อยูก่บั

จ านวนนกัทอ่งเทีย่วและการจราจรในวนัน ัน้ๆ* 

*ราคา OPTION (2 อยา่ง) ประมาณ 500 หยวน/ทา่น หากทา่นใดสนใจสามารถตดิตอ่ขอขอ้มูลรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่

เจา้หนา้ทีแ่ละช าระเงนิกบัไกดท์อ้งถิน่* 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรอื สระน า้มงักรด า อยู่ทีท่างชานเมอืงดา้นเหนือเลา่กันวา่เมือ่หลายรอ้ย

ปีกอ่นทีน่ั่นยังเป็นบ่อน ้าธรรมดาอยู่มาวันหนึ่งมชีาวบา้นเห็นมังกรด าโผล่ขึน้มาจากบอ่น ้าแห่งนัน้ชาวนาซมีคีวามเชือ่

เรื่องมังกรอยู่แลว้ จงึตัง้ชือ่บ่อน ้าน่ันว่า บ่อน ้ามังกรด า ปัจจุบันไดป้รับปรุงใหเ้ป็นสวนสาธารณะทีส่วยงามจัดสรา้ง

สะพานศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจนีสองขา้งทางมตีน้เกาลัดขึน้เต็มมเีนื้อทีป่ระมาณ 4 ตารางกโิลเมตรไดม้กีารจัดแบ่ง

สว่นอยา่งเหมาะสมเป็นบอ่น ้าใน และบอ่น ้านอก มสีะพานหนิออ่นกัน้ น ้าในบอ่ผุดขึน้มาจากใตด้นิในลักษณะเป็นตาน ้า 

แวะชมสนิคา้สาหร่ายเกลยีวทองพชืใตน้ ้าล ้าคณุคา่อาหารเสรมิเพือ่สขุภาพชัน้ยอด ซึง่มสีารอาหารอยู่นับไม่ถว้น อาท ิ

อาหารเสรมิ ครมีสาหร่ายพอกหนา้ จากนัน้ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจงเตีย้น “แชงกรลีา่”(ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

ซึง่อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนตดิกับอาณาเขตน่าซีของเมืองลี่เจียงและ

อาณาจักรหยขีองเมอืงหนงิหลาง ซึง่อยูห่า่งจากนครคนุหมงิถงึ 700 กโิลเมตร และอดุมไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามของ

ป่าไมทุ้ง่หญา้ภเูขาทะเลสาบและสตัวน์านาชนดิ ดว้ยภูมปิระเทศรวมกับทัศนียภาพทีง่ดงาม สถานทีแ่ห่งนี้จงึไดช้ือ่วา่

“ดนิแดนแหง่ความฝัน” ระหวา่งทางผา่นชม โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง (ฉางเจยีงตีย่ีว่าน)เกดิจากแม่น ้าแยงซทีีไ่หล

ลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้ไปทางทิศ

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื จนเกดิเป็น “โคง้แรกแมน่ ้าแยงซ”ี ขึน้ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
  พกัที ่ TIANRUI SUNSHINE HOTEL OR SAME 

วนัที ่4 วดัลามะซงจา้นหลงิ-แชงกรลีา่-ตา้หลี ่

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 เทีย่วชม วดัลามะซงจา้นหลนิ ตัง้อยูบ่รเิวณตนีเขาฝอปิงหา่งจากเมอืงจงเตีย้นไปทางเหนือ 4 กโิลเมตรสรา้งขึน้ในปี

ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะทีม่อีายุเก่าแก่กวา่ 300 ปีมพีระลามะจ าพรรษาอยู่กว่า 700 รูปสรา้งขึน้ในสมัยการปกครอง

ของดะไลลามะองคท์ี ่5 ซึง่ใกลเ้คยีงกับสมัยอยุธยาตอนตน้ในชว่งศตวรรษที ่17 สมัยจักรพรรดคิังซแีห่งราชวงศช์งิ

ไดม้กีารซอ่มแซมตอ่เตมิอกีหลายครัง้โครงสรา้งของวัดแห่งนี้สรา้งตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมอืงลาซา(ทเิบต) 

ทีม่หีอประชมุหลกั 2 หอ้งและโอบลอ้มไปดว้ยหอ้งพักส าหรับพระกวา่ 100 หอ้งนอกจากนี้ยังมโีบราณวัตถุอกีมากมาย

รวมทัง้รูปปั้นทองสมัฤทธิท์ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ เดนิทางต่อสูเ่มอืงลีเ่จยีงเป็นเมอืงซึง่ตัง้อยู่ในหุบเขาทีม่ทีัศนียภาพ

งดงามเป็นถิน่ทีอ่ยู่ของชาวน่าซถีอืเป็นชนกลุ่มนอ้ยทีม่คีวามน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชน่การมี

โครงสรา้งทางสงัคมแบบสตรเีป็นใหญน่อกจากนัน้ยังมภีาษาภาพทีเ่ป็นเอกลักษณ์อกีดว้ย  
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กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตา้หลี ่(ใชเ้วลาประมาณ 5 ชัว่โมง) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
  พกัที ่ VIENNA HOTEL OR SAME 

วนัที ่5 ตา้หลี-่คนุหมงิ-รา้นบวัหมิะ-อสิระชอ้ปป้ิงประตมูา้ทองไกห่ยก 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 หลังอาหารเชา้น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงคุนหมงิ (ใชเ้วลาประมาณ 5 ชั่วโมง) เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

มณฑลยนูนานมปีระชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24 เผ่าครอบคลมุพืน้ทีถ่งึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยู่

สงูเหนือระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตรคนุหมงิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ลเิพราะมภีูมอิากาศทีเ่ย็นสบาย

ตลอดทัง้ปี ไมร่อ้นหรอืหนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วก็คอืธรรมชาตทิีส่วยงาม 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ รา้นบัวหมิะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนใหท้่านนวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพผ่อนคลายความ

เมือ่ยลา้กับยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซ ้าใครพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ังหรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “ครมีบัวหมิะ” สรรพคณุ

เป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกัดตอ่ยเป็นยาสามัญประจ าบา้น   หลังจากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ใหท้า่น

ไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ รวมถงึสนิคา้ของทีร่ะลกึพื้นเมืองต่างๆ ฝากญาตสินิท มติรสหายก่อนกลับจากนั้นใหท้่าน

อสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมืองคุนหมงิ ซึง่มซุีม้ประตูมา้ทองและซุม้ประตูไกห่ยก ภาษาจีนเรียกว่า

จนิหม่าและป้ีจ ีจนเป็นที่มาของชือ่ถนนแห่งนี้ โดยซุม้มา้ทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สรา้งขึน้ในสมัย

ราชวงศห์มงิ ในถนนย่านการคา้แห่งนี้ เป็นแหลง่เสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ของจนีและต่างประเทศ รวมทัง้เครือ่งประดับ 

อญัมณีชัน้เยีย่ม รา้นเครือ่งดืม่ รา้นอาหารพืน้เมอืง และรา้นขายของทีร่ะลกึ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมสี ิง่อ านวยความสะดวก

อืน่ๆ อกีมากมาย 

 

 
ทา่นสามารถเลอืกซือ้ Option เสรมิทีน่า่สนใจได ้

-ชม วดัหยวนทง ซึง่เป็นวัดทีใ่หญแ่ละเกา่แกข่องมณฑลยนูนานตัง้อยูท่ีถ่นนหยวนทงเจยีงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาทีใ่หญท่ีส่ดุ

ในคนุหมงิอายเุกา่แกก่วา่พันปีภายในวดัตกแตง่ร่มรืน่สวยงามกลางลานมสีระน ้าขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลาง

สระดา้นหลงัวดัเป็นอาคารสรา้งใหมป่ระดษิฐานพระพุทธรูปพระพุทธชนิราช(จ าลอง)ซึง่พลเอกเกรยีงศักดิ ์ชมะนันทนน์ายกรัฐมนตรคีน

ที ่15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไปประดษิฐานไวณ้ทีว่ัดหยวนทงแหง่นี ้

- เขาซซีาน หรอื ประตมูังกร ระยะทางหา่งจากตวัเมอืง 29 กโิลเมตร ประตมูังกรเป็นสว่นหนึง่ของวดัในลัทธเิตา๋ สรา้งในชว่ง ค.ศ.

1718-1843 น าทา่นลอดผา่นประตมูังกร “หลงเหมนิ” ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ และเป็นทีเ่ชือ่กนัวา่เป็น “ประตแูหง่ความสริิ

มงคล” มคีวามเชือ่หนึง่วา่ถา้หากผูใ้ดไดเ้ดนิลอดผ่านประตมูังกรแหง่นีจ้ะประสบแตค่วามส าเร็จและโชคด ี ประตหูลงเหมนิตัง้เดน่เป็น

สงา่บนหนา้ผาสงูรมิทะเลสาบเตยีนฉือ ซึง่ทา่นสามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์ะเลสาบไดอ้ยา่งชดัเจน ทวิทศันบ์นเขาซซีานเต็มไปดว้ย

แมกไมเ้ขยีวขจ ีชมอโุมงคท์ีส่กดัไวต้ามไหลเ่ขาพรอ้มชมศาลเจา้และวดัจนีลัทธเิตา๋ ซึง่สรา้งขึน้ดว้ยแรงศรัทธาของชาวบา้น 

*หากทา่นใดทีไ่มป่ระสงคซ์ือ้ Option สามารถเดนิเลน่ตามอธัยาศยั เวลาในการชมโชว ์ ประมาณ 1 ช ัว่โมง ข ึน้อยูก่บั

จ านวนนกัทอ่งเทีย่วและการจราจรในวนัน ัน้ๆ* 

*ราคา OPTION (2 อยา่ง) ประมาณ 300 หยวน/ทา่น หากทา่นใดสนใจสามารถตดิตอ่ขอขอ้มูลรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่

เจา้หนา้ทีแ่ละช าระเงนิกบัไกดท์อ้งถิน่* 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
  พกัที ่ GAOYUAN OR SAME 
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โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 

 

 

 

  

  

Save Price คนุหมงิ ภเูขาหมิะมงักรหยก แชงกรลีา่ 6 วนั 5 คนื โดยสายการบนิลคักีแ้อร ์
  

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่12-17 ก.ค. 62  18,888.- 18,888.- 18,888.- 5,000.- 13,288.- 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ วซีา่  

 

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

รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า 

ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์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

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ
เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
 

วนัที ่6 สวนน า้ตกคนุหมงิ-รา้นผา้ไหม-คนุหมงิ(สนามบนิคุนหมงิฉางสุย่) – กรุงเทพฯ (18.30-19.45) 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้น าคณะเขา้ชม น าทา่นสู ่สวนน า้ตก ตัง้อยู่ทางเหนือของคนุหมงิ เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมอืงคนุหมิงซึง่

เปิดเมือ่ไม่นานมานี้  ถอืเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแห่งใหม่และเป็นทีพั่กผ่อนหย่อนใจยอดฮติของชาวเมอืงคุนหมงิ เป็น

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีใ่ชเ้วลาสรา้งกว่า 3 ปีดว้ยกัน ภายในประกอบไปดว้ยน ้าตกใหญ่ยักษ์นัน้ ทีก่วา้งถงึ 400 

เมตร และมคีวามสงูกวา่ 12.5 เมตร และทะเลสาบ 2 แห่ง ทีส่รา้งขึน้ดว้ยฝีมอืมนุษย ์แวะชมผา้ไหมสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง

ของจนี 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บา่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่ 

18.30 น.   อ าลานครคนุหมงิเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่8L801 

19.45 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดิภ์าพ 
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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. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น  
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 240 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 
1. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทา่นละ 1,000 บาท 

 วซี่าแบบหมูค่ณะ ส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ใชส้ าเนาหนา้

พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มลูชดัเจน + รูปถ่ายเห็นใบหนา้ชดัเจนสแกนได ้และตอ้งสง่เอกสาร

ลว่งหนา้ 10 วันกอ่นเดนิทาง)  

        หมายเหต ุหากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิหรอืระงับการท าวซีา่กรุ๊ป ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆทัง้สิน้ ท าให ้

ไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บเงนิเพิม่ ทา่นละ 1,650 บาท พรอ้มเอกสาร

เพิม่เตมิเพือ่ท าการยืน่ค าขอวซีา่เดีย่วผา่นศนูยรั์บยืน่    

        โปรดทราบ ผูท้ี่มีความประสงค์ ยื่นค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ 

ดังต่อไปนี้ตัง้แต่ ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยืน่วซี่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้งยืน่วีซา่จีนแบบเดีย่ว

เทา่นัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดมิ 4 วันท าการ 

        1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน 8.

อรัิก 9.อหิรา่น 10.อยีปิต ์11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีังกา 16.ลเิบยี 17.

ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20.ตรุก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเลยี   

        กรณีทีเ่จา้หนา้ทีด่ าเนนิการออกเอกสารวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้มกีารยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถูกยกเลกิทันท ีไม่

สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี 

 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูก
ท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
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5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 
และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ
ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ
จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่
อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

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  2ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

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

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

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

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้

วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 
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10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - 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   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 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 าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

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 เนือ่งจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามนัขึน้ในอนาคต  

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 ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


