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รหสัโปรแกรม : 17282  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุนหมงิ ต้าหลี ่ลีเ่จยีง 5วัน 3คนื 
พชิิตภเูขาหมิะมังกรหยก 

จุดชมวิว แบบ 360 องศา สัมผัสกับหมิะทีป่กคลุมบนยอดเขา 
ชมการแสดง IMPRESSION LIJIANG ผลงานโบวแ์ดงของผู้ก ากับมอืทอง จางอีโ้หมว 

วัดเจ้าแม่กวนอมิ : วัดหยวนทง 
  อิม่อร่อยกับเมนูพเิศษ !! สุกีป้ลาแซลม่อน// สุกีเ้หด็// อาหารกวางตุ้ง 
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รายการทวัร ์
วันที่ รายการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – คนุหมิง – ตา้หล่ี – เมืองโบราณตา้หล่ี 

(FD582//08.05-11.25) 
   

MAN JIANG HONG 
HOLIDAY HOTEL 

OR SML 

2 วดัเจา้แมก่วนอิมแปลงกาย – ล่ีเจียง – สระน า้มงักรด า –  
เมืองโบราณล่ีเจียง  

   
JIN DAO  HOTEL OR 

SML     

3 ภเูขาหิมะมงักรหยก (นั่งกระเชา้ใหญ่)  - SHOW IMPRESSION LIJIANG 
รา้นสาหรา่ยเกลียวทอง– อทุยานน า้หยก – ตา้หล่ี 

   MAN JIANG HONG 
HOLIDAY HOTEL  

OR SML 

4 ตา้หล่ี – คนุหมิง -รา้นบวัหิมะ– วดัหยวนทง -รา้นผา้ไหม– อิสระชอ้ปป้ิง
หา้งวอลมารท์หรือถนนคนเดิน 

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

5 คนุหมิง – กรุงเทพ ฯ (FD585/02.00-03.15)    ----------------- 

ก าหนดการเดนิทาง       เดก็ต้องอายุต ่ากว่า 12 ปีจึงใช้ราคาเดก็ 

วนัเดนิทาง ผู้ใหญ่พกั2ท่าน 
ท่านละ 

ราคาเด็กต้องอายตุ ่ากว่า  

12 ปี 
พกัเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

11-15 เมษายน 2563 
FD582  08.05-11.25// FD585 02.00-03.15 

23, 900 บาท 23, 900 บาท 5,000 บาท 
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วันแรก         กรุงเทพฯ – คุนหมงิ – ต้าหล่ี – เมืองโบราณต้าหล่ี                 (-/เทีย่ง/เยน็)            

05.00 น. สมาชิกพรอ้มกนัท่ี สนามบนิดอนเมืองอาคาร 1  ชัน้ 3 ประต ู1-2  เคานเ์ตอรส์ายการบินแอรเ์อเชีย                            
โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 
หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปล่ืยนแปลง ณ วันทีจ่องกรุณาสอบถามก่อนการจองอีกคร้ัง 

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

 
 
08.05 น.      เหิรฟ้าสู ่เมืองคนุหมิง โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD582 

(ไมมี่บรกิารอาหารบนเครื่อง หากลกูคา้ตอ้งการเพิ่มอาหาร ตอ้งสั่งซือ้
ดว้ยตวัเอง) 

11.25 น. ถึง สนามบินฉางสุ่ย เมือง คนุหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยูนนาน มีขนาดใหญ่ท่ีสเุป็น
อนัดบั 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล คนุหมิงไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแห่งฤดใูบไมผ้ลิ ท าใหมี้อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 
จงึท าใหมี้ทศันียภาพสวยงาม จนไดส้มญานามวา่ “นครแหง่ฤดใูบไมผ้ลิ”   
(เวลาท่ีจีนเรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

เทีย่ง           บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 เมืองต้าหล่ี (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 5  ชม.) เขตปกครองตนเองทางตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน ในมณฑลยนูนาน ตัง้อยู่
ระหวา่งทะเลสาบเออ๋ไหก่บัภูเขาฉางซาน เป็นเมืองท่ีมีประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน ดว้ยเป็นดนิแดนท่ีมีการอาศยัของชนเผา่ตา่งๆ 
แบบปกครองตนเอง มีชนกลุ่มนอ้ยอาศยัอยูร่ว่มกนักวา่ 20 เชือ้ชาต ิเดมิมีช่ือว่า “หนนัเจา” หรืออาณาจกัรนา่นเจา้ (ค.ศ. 738 – 
903) จนกระทั่งชาวไป๋ไดเ้ขา้มาสถาปนาอาณาจกัรตา้หล่ี (ค.ศ. 937) และตอ่มาใน ค.ศ.1253 เมืองตา้หล่ีก็ถกูกบุไลขา่น  

http://bit.ly/2NMk5YE
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จกัรพรรดชิาวมองโกลพิชิตลงแตก็่ยงัคงเหลือรอ่งรอยอารยะธรรมเก่าให้
พบเหน็ ปัจจบุนัไดก้ลายมาเป็นเมืองท่องเท่ียวส าคญั  

และดงึดดูนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาเย่ียมเยียนในมณฑลยนูนาน เน่ืองจาก
เป็นหนึ่งในเมืองท่ีมีความสวยงามท่ีสดุของจีน อยูไ่ปหา่ง 

ทางตะวนัตกของเมืองคนุหมิง 400 กิโลเมตร มีทศันียภ์าพสวยงาม ดา้น
หนึ่งตดิทะเลสาบเออ๋ไห ่ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2  

ของจีน และอีกดา้นหนึ่งตดิเทือกเขาฉางซาน ท่ีสงูกวา่ 4,000 เมตร และดว้ยชยัภมูิท่ีไมเ่หมือนท่ีไหน ตวัเมืองอยูส่งู 1,900 เมตร 
เหนือระดบัน า้ทะเล เมืองตา้หล่ีจงึมีอากาศเย็นสบายตลอดปี 
 เมืองโบราณต้าหล่ี สรา้งขึน้เม่ือกว่า 1,000 ปีมาแลว้ แต่ยังคงสภาพ
เมืองท่ียงัสมบูรณ ์และสวยงามใหน้กัเดินทางไดส้มัผสับรรยากาศเมืองเก่าท่ี
เคยเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีต และช่ืนชมสถาปัตยกรรม บ้านเรือนแบบ
โบราณตามแนวถนน รวมถึงมีถนนสายเก่าท่ีตดัผ่านตวัเมือง มีพ่อคา้แม่คา้ชน
พืน้เมืองมาคา้ขายสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ของฝาก ผา้พืน้เมือง เครื่องเงิน 
และหินออ่น ใหน้กัทอ่งเท่ียวไดเ้ดนิด่ืมด ่ากบัวิถีชิวิตของคนพืน้เมือง ไปพรอ้มๆ
กบัชมเมืองเก่า เหมือนไดย้อ้นชมประวตัศิาสตร ์ไดต้ัง้แตเ่ชา้จรดยามค ่าคืน 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร   
  พัก    MAN JIANG HONG HOLIDAY HOTEL 4 STAR หรือเทียบเท่า 
 

วันทีส่อง    วัดเจ้าแม่กวนอมิแปลงกาย – ล่ีเจยีง – สระน ้ามังกรด า – เมืองโบราณล่ีเจยีง                                  
                                                                                                      (เช้า/เทีย่ง/เยน็)            

เช้า  บริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
 วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย (วัดกวนอิมถาง) ตามต านานเล่าว่าเจา้แม่
กวนอิมไดแ้ปลงกายโดยแบกก้อนหินใหญ่ไวข้า้งหลัง เพ่ือขวางทางทหารมิให้
รุกรานเข้าเมืองได้  ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี ้ขึน้ในราชวงศ์ถังเป็นวัดท่ีมี
ประตมิากรรมเย่ียมยอดแหง่หนึ่ง                  
เดนิทางสู ่เมืองล่ีเจียง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) เป็นเมืองซึ่งตัง้อยู่
ในหบุเขาท่ีมีทศันียภาพงดงาม เป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวหนา่ซี ถือเป็นชนกลุม่นอ้ยท่ีมี
ความนา่สนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณข์องตนเอง  
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 สระน ้ามังกรด า เฮยหลงถัน อยู่ภายในสวนยูฉ้วน มีเนือ้ท่ีประมาณ 7 ไร ่
อยู่ห่างจากเมืองมรดกโลกล่ีเจียงไปทางทิศเหนือประมาณ1 กม. โดยส่วนของ
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สระน า้มงักรด าจะมีความงามท่ีเป็นฮั่น ทิเบต นาซีเขา้ไวด้ว้ยกนับนผืนน า้สีเขียวมรกต มีท่ีมาจากต านานเล่าขานว่าในอดีตมีคน
พบเห็นมงักรด าปรากฏกายใตน้ า้บา้ง ผุดขึน้มาจากสระน า้บา้ง บรรยากาศภายในสวนนัน้เงียบสงบและงดงามดว้ยบึงน า้ใส
สะอาดสะทอ้นภาพทิวทศัน ์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกไดอ้ย่างชดัเจน ว่ากนัว่าทิวทศันข์องเทือกเขาหิมะมงักรหยกท่ีมองจาก
บรเิวณสระมงักรด าเป็นหนึ่งในทิวทศันท่ี์งดงามท่ีสดุของจีน 
 เมืองโบราณล่ีเจียง  ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโก้ใหเ้ป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม ค.ศ. 1997 ก่อตัง้ขึน้ใน
ปลายราชวงศซ์่องใต ้ตน้ราชวงศห์ยวน ท่ีชาวมองโกลไดข้ยายอาณาเขตเขา้มา
ปกครองจีน ชมความงามของเมืองโบราณท่ีมีประวตัิยาวนานมากว่า 800 ปี  
เคยเป็นจดุแลกเปล่ียนคา้ขายสินคา้ตามเสน้ทางสาย TEA HORSE ย่านเมือง
เก่านีมี้ช่ือเสียงจากคคูลองและสะพานท่ีมีอยู่มากมาย จนไดร้บัการขนานนาม
ว่า “เวนิสตะวันออก” ซึ่งยังคงความงามในอดีตไวอ้ย่างสมบูรณ ์อาทิ เช่น 
อาคารไมแ้บบจีนโบราณ ตน้หลิวรมิธารท่ียงัคงปลิวไปมาตามสายลม ล าธารน า้ท่ีไหลผ่านเมืองแหง่นี ้ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร   
 พัก    JIN DAO 4 STAR หรือเทยีบเท่า 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

วันทีส่าม      ภูเขาหมิะมังกรหยก (น่ังกระเช้าใหญ่) – SHOW IMPRESSION LIJIANG – อุทยาน
น ้าหยก  –ร้านสาหร่ายเกลียวทอง -   ต้าหล่ี                             (เช้า/เทีย่ง/เยน็)                               

เช้า         บริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
 

 ภูเขาหิมะมังกรหยก ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าล่ีเจียง ใน
มณฑลยูนนาน มีหิมะปกคลุมตลอดทัง้ปี ท่ีเรียกกันว่าภูเขาหิมะมังกร ก็เพราะมี
ยอดเขา 13 ยอดเรียงกันคลา้ยรูปร่างของมงักรและมีหิมะปกคลุมอยุ่นั่นเอง ยอด
เขาท่ีสงูท่ีสดุมีช่ือว่า ช่านจึโตว่ 5,596 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล นั่งกระเชา้ขึน้สู่จุด
ชมวิวสงูสดุจากระดบัน า้ทะเล 4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสมัผสัหิมะท่ีปกคลมุอยู่
ตลอดทัง้ปีอย่างใกลช้ิด เพ่ือชมทิวทศันแ์ละธรรมชาติบนจดุท่ีสงูท่ีสดุ และสวยงาม

ท่ีสุด ตลอดสองขา้งทางท่ีขึน้ยอดเขา ทิวเขาแห่งนีเ้ม่ือมองจากระยะไกล จะเห็น
เป็นลักษณะ คลา้ยมังกรขาว ก าลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนีจ้ึงไดช่ื้อว่า
ภเูขาหิมะมงักรหยก 
SHOW IMPRESSION LIJIANG เป็นอีกหนึ่งผลงานโบวแ์ดงของผูก้  ากบัมือ
ทอง จางอีโ้หมว ซึ่งเป็นผลงานชิน้ท่ีสองตอ่จากผลงานชิน้แรกIMPRESSION LIU 
SAN JIE ท่ีเมืองหยางซั่วประสบความส าเร็จเวทีการแสดงถกูสรา้งขึน้บริเวณใกล้
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กบัภูเขาหิมะมงักรหยกเหนือระดบัน า้ทะเล 3,100 เมตร โดยใชว้ิวจริงของภูเขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงัประกอบการแสดง 
การแสดงในภาคนีจ้ะเป็นการสะทอ้นเร่ืองราวท่ีเก่ียวโยงกบัภูเขาหิมะมงักรหยก อนัศกัดิส์ิทธ์ิ และประเพณีของชนกลุ่มนอ้ยของ
เมืองล่ีเจียง ใชที้มนกัแสดงชนกลุ่มนอ้ยพืน้เมืองกว่า 600 คน เป็นการแสดงในสถานท่ีจริงท่ียิ่งใหญ่ท่ามกลางภูเขาหิมะ  การ
แสดงชดุนีใ้ชท้นุสรา้งกว่า 250 ลา้นหยวน เป็นชุดการแสดงในสถานท่ีจริงสดุอลงัการอีกชดุหนึ่งท่ีผูไ้ปเยือนเมืองล่ีเจียงไม่ควร

พลาด ***หมายเหตุ โชว์นีเ้ป็นการแสดงโชว์ละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันน้ันๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ท าให้เข้าชม

ไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุดอ่ืนหรือไปสถานที่อ่ืนทดแทนเท่าน้ัน หากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืน
ค่าบริการ*** 
กลางวัน     บรกิารอาหาร ณ ภัตตาคาร 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 อุทยานน า้หยก (Jade Dragon Village) เป็นอทุยานเล็กๆ ตัง้อยูไ่มห่า่งจาก 
ภเูขาหิมะมงักรหยกมากนกั และหา่งจากตวัเมืองล่ีเจียง 15 กิโลเมตร ท่ีอทุยานนีมี้
ทิวทศันท่ี์สวยงามมากๆ ดา้นหลงัเป็นภเูขาหิมะมงักรหยก สว่นดา้นหนา้อทุยานก็
เป็นบอ่น า้ใสเป็นสีเขียวมรกต ซึ่งแหลง่น า้ตรงนีเ้ป็นตน้ก าเนิดในเมืองล่ีเจียง
ดว้ย เป็นน า้ท่ีไหลลงมาจากภเูขาหิมะ ตน้ไมย้กัษอ์ายกุว่าพนัปี ซึ่งในอทุยานน า้
หยกนีจ้ะมี บอ่น า้ผดุศกัดิส์ิทธิ ซึ่งเป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวนา่ซีอยู่ดว้ยกนักบัรูป
สกัการะของเทพเจา้ผูคุ้ม้ครองภเูขาหิมะมงักรหยก ตามความเช่ือในวฒันธรรมตงปาของชาวนา่ซีบรเิวณอทุยานน า้หยก สายน า้
ไดใ้หก้ าเนิดน า้ตกมงักร 3 ชัน้  

 สาหร่ายเกลยีวทอง พืชใตน้ ้ำ ล ้ำคุณค่ำ อำหำรเสริมเพื่อสุขภำพชั้นยอด ซ่ึงมีสำรอำหำรอยูน่บัไม่ถว้น อำทิ อำหำรเสริม ครีม
สำหร่ำยพอกหนำ้ 
เดนิทางกลบัสู ่เมืองต้าหล่ี (ใช้เวลาเดนิทาง 4 ชม.)  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
เยน็ บริการอาหาร ณ  ภัตตาคาร  
  พัก    MAN JIANG HONG HOLIDAY HOTEL 4 STAR หรือเทียบเท่า 
 

วันทีส่ี่            ต้าหล่ี – คุนหมิง – ร้านบัวหมิะ - วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม - อสิระช้อปป้ิง  
ห้างวอลมารท์หรือถนนคนเดนิ                                                           (เช้า/เทีย่ง/เยน็)                
     
  เช้า        บริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม 

 

เดนิทางจาก เมืองต้าหล่ี สู ่คุนหมิง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชม.)  
กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ร้านบัวหมิะ และ ศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจีน นวดฝ่าเทา้เพ่ือสขุภาพผอ่นคลายความเม่ือยลา้กบัยานวดขนาดพิเศษสตูร
เดียวไมซ่  า้ใครพรอ้มชมครีมเป่าซูถ่งัหรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ ครีมบวัหิมะ สรรพคณุเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลง
กดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบา้น 
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 วัดหยวนทง เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสดุและเก่าแก่ท่ีสดุของมณฑลยนูนาน 
สรา้งขึน้มาตัง้แตส่มยัราชวงศถ์งั (ค.ศ.618 – ค.ศ.907) จนถึงปัจจบุนั 
เป็นวดัท่ีมีประวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 1,200 ปี ตัง้อยูท่ี่ถนนหยวนทง
เจียง เป็นอารามทางพระพทุธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสดุในคนุหมิง แตก่าร
สรา้งวดัแหง่นีด้แูลว้จะแปลกตากว่าวดัอ่ืนๆในจีน เพราะปกตแิลว้การ
สรา้งวดัของจีนสว่นมากตอ้งสรา้งอยูบ่นภเูขา แตว่ดัหยวนทงสรา้งต ่า
กวา่ภเูขาเน่ืองจากวดัแหง่นีไ้มไ่ดส้รา้งขึน้เพ่ือเป็นวดัโดยตรง แตเ่คยเป็น
ศาลเจา้แมก่วนอิมมาก่อน ภายในวดัตกแตง่รม่รื่นสวยงาม กลางลานมี
สระน า้ขนาดใหญ่ มีสะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหล่ียมกลางสระ ลกัษณะของวดัหยวนทงในปัจจบุนัเป็นวดัในสมยัราชวงศช์ิง 
เน่ืองจากวดันีไ้ดถ้กูท าลายในสมยัราชวงศห์มิง และไดร้บัการบรูณะโดยหซูาน ผูเ้ป็นคนพลิกประวตัิศาสตรจี์น เป็นผูท่ี้ท  าให้
ประเทศจีนเกิดราชวงศช์ิง ภายในวดัท่ีศกัดิส์ิทธ์ิและมีช่ือเสียงแหง่นีเ้ป็นวดัท่ีผสมผสานทัง้วดัไทย พมา่และทิเบต ทัง้ยงัเป็น
ศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนาถึง 3 นิกาย ไดแ้ก่นิกายมหาญาณ นิกายหินญาณและนิกายลามะของทิเบต 
น าทา่นชม ร้านผ้าไหม ท่ีขึน้ช่ือของประเทศของจีน ใหท้า่นไดเ้ลือกซือ้สินคา้ท่ีท าจากผา้ไหม เชน่ ผา้หม่ เสือ้ผา้ 
 รองเทา้ เป็นตน้ 
 จากนัน้ใหท้า่น อิสระช้อปป้ิงห้างวอลมารท์ หรือ ถนนคนเดิน ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ตา่งๆ ฝากญาตสินิทมิตรสหาย
ก่อนกลบั 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
เยน็ บริการอาหาร ณ  ภัตตาคาร  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 สมควรแก่เวลาเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานฉางสุย่ เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  
 

  วันทีห่า้         คุนหมิง – กรุงเทพ ฯ                                                                (-/-/-)                

 
02.00 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการไทยแอรเ์อเชีย เทีย่วบินที ่FD585 

03.15 น. เดนิทางถึง สนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดิภ์าพทกุทา่น 

************************************************************************************** 
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อัตราค่าบริการรวม 
ค่าตั๋วเคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะช้ันทัศนาจรตามรายการ  
ค่าน า้หนักสัมภาระในการเดนิทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน 
ค่าทีพั่กตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า 
ค่าอาหารตามทีร่ะบุอยู่ในรายการ 
ค่าจ้างหัวหน้าทัวรไ์ทย และไกดท้์องถิ่น 
ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวทีร่ะบุตามรายการ 
ค่าเข้าชมสถานทีต่่าง ๆ ทีร่ะบุอยู่ในรายการ 
ค่าประกันภัยการเดนิทาง วงเงนิท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงือ่นไข
กรมธรรม ์
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนยืน่ปกต ิ
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อัตราค่าบริการไม่รวม 
 กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือต้องซือ้ตั๋วเดีย่วท้ังนีข้ึน้อยู่กับเงือ่นไขสายการบิน 
ค่าน า้หนักสัมภาระน า้หนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้ (ไม่รวมประกันกระเป๋า) 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการทีร่ะบุ เช่น มินิบาร ์ค่าโทรศัพท ์ค่าอินเตอรเ์น็ท ค่าทปิยกกระเป๋า ค่าทปิ
พนักงานเสิรฟ์ต่างๆ ฯลฯ  
ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาตแิละค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นๆที่พงึใช้
ประกอบส่วนตัว 
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที ่นอกเหนือทีร่ะบุไว้ตามรายการ 
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  
ค่าทปิทีร่ะบุไว้ ชัดเจน ส าหรับ หัวหน้าทัวร+์ไกดท้์องถิ่น+คนขับรถ 
   ท่านละ 1,000 บาท ตลอดทริปการเดนิทาง    
   **เดก็จ่ายทปิเท่ากับผู้ใหญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

กรุณาระบุลักษณะห้องทีคุ่ณต้องการเพือ่ความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตยีง) // DOUBLE 
(ห้อง 1 เตยีงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตยีงเดีย่ว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตยีง +1 เตยีงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 
หากท่านไม่ทานอาหารมือ้ใดมือ้หน่ึง ไม่สามารถคืนเงนิได้    
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีทีม่ีผู้เดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน 
 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 1อาทติย ์ หากท่านแจ้งช้า อาจท าให้ทางบริษัท
ฯไม่สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทัน ต้องขออภัยในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรายชื่อผู้เดนิทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวันเดนิทาง ได้หลังจากท าการออกตั๋วโดยสารแล้ว  

 
เงือ่นไขการจองทวัร ์ 
1.ช าระมัดจ าท่านละ 15,000 บาทหรือตามที่บริษัทฯระบุ โดยโอนเข้าบัญชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงนิ   
(ขอสงวนสทิธ์ิงดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ช าระตามก าหนดขอสวงวนสทิธ์ิที่จะตัดสิทธ์ิการจองโดยไม่มีเงือ่นไข)  
2.ส่งหลกัฐานการช าระเงนิ ทางไลน ์อเีมลล ์หรือ แอฟพลิเคชั่นอืน่ๆ ตามชอ่งทางทีท่่านสะดวก 
3.ส่งเอกสารหน้าพาสปอรต์ ทีม่องเหน็ขอ้มูลชดัเจน ในช่องทางทีส่ะดวก ใหก้ับทางเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 
4.ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื กรุณาช าระก่อนการเดนิทาง 30 วัน หรือตามวนัที่บริษัทก าหนดในเอกสารเรียกเกบ็เงนิ  

 
เงือ่นไขการยกเลิกทวัร ์ 

1. แจ้งขอยกเลิกทัวรก์่อนการเดนิทาง 30 วัน คืนเงนิเต็มจ านวนทีท่่านไดช้ าระมาแล้ว  

2. แจ้งขอยกเลิกทัวรก่์อนการเดนิทางน้อยกว่า 15-29 วัน คืนเงนิ 50% ของราคาทัวร ์
3. แจ้งยกเลิกทัวรก่์อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงนิทีท่่านช าระมาแล้วทุกกรณี 
4. ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางชว่งวนัหยุดหรือชว่งเทศกาลทีต่้องการันตีมัดจ ากบัสายการบนิ หรือกรุ๊ปทีท่ีการ การันตคี่ามัดจ าทีพ่ัก

โดยตรงหรือโดยผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้ รวมถงึเที่ยวบนิพิเศษ เช่น EXTRA 
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FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือค่าทัวรท์ั้งหมดเน่ืองจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบนิ
น้ันๆ  

 
กรุ๊ปออกเดนิทางได ้

1. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (มีหวัหน้าทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร)์ 

 
เงือ่นไขการให้บริการ 

 เที่ยวบนิ, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผู้เดินทางเป็น
ส าคัญ 

 บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดินทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่าน้ัน  

 หนังสอืเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 6เดอืน
และไมส่ามารถเดินทางได)้ 

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

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถกูปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้ง
จากไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืนค่าใชจ้่ายค่าทวัรท์ีท่่านได้ช าระมาเรียบร้อยแล้ว 

 เน่ืองจากการซือ้ขายทัวรใ์นรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ท าการคนืค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่านใช้บริการจากทาง
บริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พกัที่เดียวกบัที่จัดไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ  

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่านไม่สามารถเดนิทางพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกยา้ยเลื่อนก าหนดเดินทางไปใช้ในคร้ังอื่นได ้

 รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลบัปรับเปลี่ยน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่ทอ่งเที่ยว เพือ่ปรับให้
เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณเ์ฉพาะตรงน้ัน โดยมิได้แจ้งใหท้่านทราบล่วงหน้า เพื่อให้ทุกอยา่งเป็นไปดว้ยความ
เหมาะสมและรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชนร่์วมกนัทุกฝ่าย  

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถอืว่า
ท่าน ได้ยอมรับในเงือ่นไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างตน้นี้แลว้ทัง้หมดแล้ว 

 

กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอรต์ตอ้งมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง  

หากเกิดขอ้ผิดพลาดไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษิัทฯไม่รบัผิดชอบไดๆ   
ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางใหเ้ขา้ใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชนข์องทา่น 
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อกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเทีย่วประเทศจีนแบบปกต ิ(เฉพาะพาสปอรต์ไทยเท่าน้ัน) 
1. หนงัสือเดนิทางมีอายนุบัจนถึงวนัเดนิทางตอ้งไมต่  ่ากว่า 6 เดือน  
2. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีหนา้ว่างส าหรบัประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 
3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พืน้หลังสีขาว เท่าน้ัน

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

4. ส าหรบัผูท่ี้เคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนแลว้ ยอ้นหลงัไมเ่กิน 2 ปี ขอส าเนา
หนา้วีซา่จีนท่ีใชเ้ดนิทางครัง้ลา่สดุ (กรณีวีซา่จีนอยูใ่นหนงัสือเดนิทางเลม่
เก่า ขอส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางเลม่เก่าและหนา้วีซา่จีนท่ีใชเ้ดนิทางครัง้ลา่สดุแนบมาดว้ย) 

5. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ RE-ENTRY ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการสง่
เอกสารย่ืนวีซา่ และ หนงัสือเดนิทางตา่งดาว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 
เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารใหค้รบถว้นเพ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง และ กรุณากรอกขอ้มลูตามความ
เป็นจรงิเก่ียวกบั สถานท่ีศกึษา สถานทีท างาน ต าแหนง่งาน ท่ีอยูปั่จจบุนั ท่ีอยู่ท่ีท  างาน ญาตท่ีิตดิตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิน 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น หมายเลขโทรศพัทท่ี์ท างาน หมายเลยโทรศพัทข์องญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูต
ตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเทจ็ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มทีม่ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุ่์มตรวจ
ทุกวัน) 

7. กรณีเดก็ , นกัเรียน , นกัศกึษา ท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ ( อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ) ตอ้งแนบส าเนาสตูิบตัร  
8. กรณีท่ีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตเดนิทางออกนอกประเทศโดยไมมี่บดิา มารดา

เดนิทางไปดว้ย เขา้มาเพ่ือเป็นหลกัฐานขอวีซา่ดว้ย(สามารถขอไดท่ี้ เขต หรือ อ าเภอ ท่ีทา่นอาศยัอยู่ 
9. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจีนอยู่ในระหวา่งจดัระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม ่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเตมิหรือเปล่ียน

ระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และ บางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้ 
10. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทาง และ ยกเวน้การท าวีซา่ท่านจะตอ้ง

รบัผิดชอบในการอนญุาตให ้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การ 
ยกเวน้วีซา่ในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งการ
เดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย  ์

11. กรณีหนงัสือเดนิทางคนตา่งชาต ิ  ทางบรษิัทฯ สามารถขอวีซา่ใหไ้ด ้ เฉพาะคนตา่งชาตท่ีิท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้  หากไมไ่ดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้
ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เอกสารท่ีตอ้งเตรียมส าหรบัหนงัสือเดนิทางตา่งชาติ 

 พาสปอรต์ตวัจรงิ ท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากว่า 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 

 รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ 2 ใบ   (รูปใหม ่ถ่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน) 

 ใบอนญุาตการท างาน 
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 หนงัสือวา่จา้งในการท างาน 

 สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส มาดว้ย 
12. สถานทตูจีนอาจปฎิเสธไมร่บัท าวีซา่ใหท้่านในกรณีดงัตอ้งไปนี ้

 ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไวผ้มยาว หรือ แตง่หนา้ทาปาก 

 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช ้

 น ารูปถ่าย ท่ีมีวิวดว้ยหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซา่ รูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษสติก
เกอร ์หรือ รูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์

13.  **กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างท้ังหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
 
 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

 

( MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................................SURNAME..................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
..................รหัสไปรษณีย.์.......................... โทรศัพทบ้์าน................................มือถอื......................................... 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์..........................โทรศัพทบ้์าน 
 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................................... 
ต าแหน่งงาน............................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………...….....………………… 
...................................................................รหัสไปรษณีย ์.......................................โทร................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
 
ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที.่................ เดอืน..................ปี...........................  ถงึ วันที.่......................เดอืน.....................ปี........................ 
 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื่อวันที.่................ เดอืน..................ปี...........................  ถงึ วันที.่................เดือน.......................ปี........................ 
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รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอรโ์ทรศัพท ์ เบอรท์ีท่ างาน  มือถอื  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อ
ใช้ในการขอยืน่วีซ่า 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง  ท้ังนีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ทีนี่ ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 
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