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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

29 ธนัวำคม 61 – 02 มกรำคม 62 รำคำ 30,500 บำท 

BIG…LOVELY DALI-LIJIANG 5D 4N  
นครคุนหมิง – เมืองตำ้ลี ่– เมืองลีเ่จยีง  

โดยสำยกำรบนิไทย (TG612 / 613) 
 

รายการสดุค ุม้ สมัผสัธรรมชาติอนังดงาม  

น ้าด่ืมแจก ท่านละ 1 ขวด ต่อวนั / ราคาน้ีรวมค่าทิปไกด ์คนขบัรถทอ้งถ่ินแลว้ 

เมนพิูเศษ สกุี้ เห็ดไกด่ า / อาหารกวางต ุง้ / สกุี้ปลาแซลมอน 

โชว ์Impression Lijiang ทะเลสาบเออ๋รไ์ห่ 
 

เมืองโบราณตา้หลี่ นครคุนหมิง ภเูขาหิมะมงักรหยก 

วดัหยวนทง 
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บริษัทฯ มีความยินดีขอน าท่านสมัผสับรรยากาศอนัแสนโรแมนติคของสวิตเซอรแ์ลนดแ์ห่งประเทศจีนชม

เมืองตา้ล่ีและเมืองล่ีเจียงและสถานท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

คุนหมิง  น าท่านเดินทางข้ึนเขาซีซานและลอดประตูมงักรเพ่ือเป็นสิริมงคล  

เมืองโบราณตา้ล่ี เป็นเมืองเก่าแก่แห่งหน่ึงของประเทศจีน อายุกวา่ 1,000 ปีแลว้ เป็นมรดกท่ีตกทอดมาจาก

อาณาจกัรน่านเจา้ แต่สภาพถือไดว้า่สมบรูณม์าก เมืองโบราณไมเ่ล็กและไมใ่หญ่มาก 

ล่ีเจียง ฉายาสวิตเซอรแ์ลนดแ์ห่งเมืองจีน  ชมหว้งน ้ามงักรด าเหยหลงถาน และเมืองโบราณล่ีเจียง   

 แลว้น าท่านนัง่กระเชา้สู่ภูเขาหิมะมงักรหยกส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติของมณฑลยูนนาน  

 

วนัแรกของการเดินทาง (1)   กรุงเทพฯ – คุนหมิง – เมืองตา้หล่ี 

07.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์ D ทางเขา้

ประตู 2-3 สายการบินไทยแอรเ์วย ์เจา้หนา้ที่บริษัทฯคอยดูแลและอ านวยความสะดวกแก่

ท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.45 น. น าท่านเหิรฟ้าสู่ คุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG612 

14.00 น. เดินทางถึงเมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวนัตก 

เฉียงใตข้องประเทศจีน มีขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงเป็นเมือง

ท่ีมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงท าใหม้ีทัศนียภาพสวยงาม จนไดส้มญานามว่า  “นครแห่งฤดู

ใบไมผ้ลิ” น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองตา้หล่ี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 - 4 ชัว่โมง)  

ตา้หล่ี (Dali) เป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ ตั้งอยู่ในมณฑลยูนนาน อยู่บน

ความสูงเหนือระดับน ้าทะเล 2,100 เมตร อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีเทือกเขาชางซานและ

ทะเลสาบเอ๋อไห่ลอ้มรอบ ใหท่้านชมวิวระหวา่งสองขา้งทาง 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1)   

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ที่พกั N DU HOTEL DALI หรือเทียบเท่า (4*) (คืนที่ 1) 

 

วนัที่สองของการเดินทาง (2)       เมืองตา้หล่ี – เมืองโบราณตา้หล่ี – ชมก าแพงเมืองโบราณ –  

   ชมทะเลสาบเออ๋รไ์ห่ - วดัเจา้แม่กวนอิม - เมืองลี่เจยีง – สระน ้า   

   มงักรด า - เมืองโบราณลี่เจยีง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (2) 

จากน้ันน าท่านเท่ียวชม เมืองเก่าตา้หล่ี ท่านจะไดช้มบา้นเรือน รา้นคา้ต่างๆ ตลอดจนชมความ

เป็นอยู่ของชาวพ้ืนเมือง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชนชาติกลุ่มน้อย 

เรียกวา่ชาวนาซี ใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ มากมายท่ีเป็น

ของพ้ืนเมือง  

น าท่านชม เมืองโบราณตา้หล่ี เป็นเมืองเก่าแก่แห่งหน่ึงของ

ประเทศจีน อายุกวา่ 1,000 ปีแลว้ เป็นมรดกท่ีตกทอดมา

จากอาณาจกัรน่านเจา้ แต่สภาพถือไดว้า่สมบรูณม์าก

ทีเดียว เมืองโบราณไม่เล็กและไมใ่หญ่มาก ทางดา้นหนา้จะเป็นซุม้ประตกู าแพงใหญ่ มีก าแพง

ลอ้มรอบเมือง แต่เมืองโบราณแห่งน้ีก็ยงัคงอยูใ่นสภาพค่อนขา้งสมบรูณ ์ นักท่องเท่ียวจะเห็น

ประตูเมืองทั้งดา้นใตแ้ละดา้นเหนือท่ีมีสถาปัตยกรรมสอดรบักนั ตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่

มีบา้นโบราณปลกูสรา้งไวอ้ยา่งกระจดักระจาย มีถนนสายเก่าแก่ท่ีตดัผ่านตวัเมืองโบราณสายหน่ึง

ซ่ึงทุกวนัน้ีไดก้ลายเป็นถนนยา่นการคา้ท่ีเจริญคึกคกั ตามสองขา้งถนนเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ มี

พ่อคา้ชาวชนชาติไป๋ท่ีแต่งชุดประจ าชนชาติก าลงัคา้ขายส้ินคา้พ้ืนเมืองต่างๆ เช่น หินอ่อนตา้หล่ี 

ผา้พ้ืนเมืองและเคร่ืองเงิน เป็นตน้ ภายในเมืองโบราณแห่งน้ียงัมีถนนเล็กๆสายหน่ึงจากทางทิศ

ตะวนัออกไปสู่ทางทิศตะวนัตก ตามสองฟากของถนนสายน้ีเต็มไปดว้ยภตัตาคารอาหารจีนและ

อาหารตะวนัตก รา้นกาแฟและรา้นน ้าชาท่ีประกอบการโดยชาวต่างชาติ ถนนสายน้ีจึงข้ึนช่ือวา่"

ถนนสายต่างชาติ" ถนนสายน้ีมีกล่ินอายของทั้งความเก่าแก่และความทนัสมยัผสมผสานกนัจึง

สามารถดึงดูดชาวต่างประเทศจ านวนมากใหห้ลัง่ใหลกนัไปท่องเท่ียว ไมข่าดสาย นับเป็น

ทศันียภาพท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตน 

จากนนั้นน าท่านชมทศันียภาพของทะเลสาบเอ๋อร์

ไห่ ตั้ งอยู่บนท่ีราบสูงในเมืองต้าห ล่ี  มณฑลยูน

นาน ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องสาธารณรัฐประชาชน

จีน ท่ีระดับความสูง 1,972 เมตรเหนือ

ระดับน ้าทะเล มีความยาวจากริมฝั่งทิศเหนือจรดทิศ

ใต ้40 กิโลเมตร และจากทิศตะวนัออกจรดทิศ

ตะวันตกประมาณ 7-8 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ี 250 

ตารางกิโลเมตร จึงเป็นทะเลสาบบนท่ีราบสูงท่ีใหญ่เป็นอันดับสองในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

รองจากทะเลสาบเตียนฉือ ฝั่งทะเลสาบมีความยาวโดยรอบ 116 กิโลเมตร ความลึกเฉล่ีย 11 

เมตร และความจุน ้า 2.5 ลา้นลูกบาศก์เมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีความสวยงามอย่างยิ่ง เป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัและมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของมณฑลยูนนาน ทะเลสาบแห่งน้ี คนไทยเรียกว่า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


 

 

6. Big...Lovely Dali-Lijiang 5D 4N ON 29 DEC’18 – 02 JAN’19 BY TG  Page 4 

"หนองแส" หรือ "หนองแสร์" และเช่ือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นความเช่ือเร่ือง  พญานาค ด้วยเป็น

จุดเร่ิมตน้ของแม่น ้าโขงและเป็นท่ีตั้งของอาณาจกัรน่านเจา้ในอดีต ท่ีเช่ือกนัว่าเป็นตน้บรรพบุรุษ

ของคนไทย ท่ีทะเลสาบแห่งน้ี ยังมีการประมงด้วยวิธีการพ้ืนบ้าน คือ การใช้นกกาน ้ า ท่ี

ชาวประมงเล้ียงไวจ้นเช่ือง ด าน ้าลงไปจับปลาให ้วิธีการจับปลาแบบน้ีมีมาอย่างยาวนานกว่า 

1,500 ปีแลว้ จนเป็นวิถีชีวิตพ้ืนบา้น แต่การจบัปลาดว้ยนกกาน ้าในปัจจุบนัไดล้ดจ านวนลงตาม

กาลเวลา การจับปลาดว้ยนกกาน ้ าน้ีถือเป็นจุดส าคัญในการท่องเท่ียวของทะเลสาบเอ๋อร์ไห่

ประการหน่ึง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วดัเจา้แม่กวนอิม ตามต านานเล่าวา่เจา้แมก่วนอิมไดแ้ปลงกายเป็นหญิงชรา

แบกกอ้นหินใหญ่ไวบ้นหลงัเพ่ือใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็น เมื่อทหารของฝ่ายศตัรูไดเ้ห็นวา่

แมแ้ต่หญิงชรายงัแข็งแรงถึงเพียงน้ี ถา้เป็นคนวยัหนุ่มสาวจะตอ้งมีพละก าลงัมากมายยากจะต่อสู ้

จึงไมไ่ดท้ าการเขา้โจมตีเมืองและถอยทพักลบัไป ชาวเมืองจึงสรา้งวดัแห่งน้ีขึ้ นในสมยัราชวงศถ์งั 

เป็นวดัท่ีมีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหน่ึงในตา้หล่ี 

น าท่านเดินทางสู่เมืองลี่เจียง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ซ่ึงไดฉ้ายาวา่เป็น

เมืองท่ีตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขาท่ีมีทศันียภาพอนังดงาม ชมยอดเขาสูงท่ีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลน

ในฤดูหนาวจนถึงฤดูใบไมผ้ลิช่วงตน้ ๆ  

จากน้ันน าท่านสู่สวนสาธารณะเหยหลงถาน 

Heilongtan หรือ สระน ้ามงักรด า Black Dragon 

Pool ซ่ึงเป็นสวนสาธารณะ น ้าในบึงมงักรด าใส

สะอาด ซ่ึงเป็นน ้าท่ีละลายจากภูเขาหิมะบริเวณ

ภูเขามงักรหยกท่ีซึมลงในทะเลทราย และมาผุดท่ี

บึงมงักรเป็นตาน ้านับรอ้ยตา  ชมความงามของ

บริเวณบึงมงักรด าท่ีดา้นหลงัมีฉากเป็นภูเขา

มงักรหยกอนังดงาม   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) 

 หลงัอาหารน าท่านเท่ียวชม ตา้เอ้ียนเจิ้ น หรือตลาดส่ีเหล่ียม หรือ เมืองโบราณลี่เจยีง ชมความ

งามท่ีมีประวติัยาวนานมากวา่ 800 ปี ซ่ึงยงัคงความงามในอดีตไวอ้ยา่งสมบรูณ์ อาทิ เช่น อาคาร

ไมแ้บบจีนโบราณ ตน้หลิวริมธารท่ียงัคงปลิวไปมาตามสายลม ล าธารน ้าท่ีไหลผ่านเมืองแห่งน้ี 

ดว้ยความสวยงามเหล่าน้ีท าใหเ้มืองโบราณล่ีเจียงไดถู้กบนัทึกเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก 

โดยองคก์าร Unesco 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกัโรงแรม LONGYAOXIANG HOTEL LIJIANG หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 

 

วนัที่สามของการเดินทาง (3)  เมืองล่ีเจยีง-ภูเขาหิมะมงักรหยก(กระเชา้ใหญ่) - โชวจ์างอว้ีโหมว- 

                                                   หมู่บา้นน ้าหยก – รา้นบวัหิมะ- เมืองตา้หล่ี    

   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (5) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมงักรหยก  (กระเชา้

ใหญ่) ส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติระดบัประเทศ ตั้งอยู่ใน

มณฑลยูนนาน มีหิมะปกคลุมตลอดปี น าท่านนัง่กระเชา้ข้ึนสู่

ภูเขา ลดัเลาะผ่านป่าสนพนัปีสู่ท่ีราบสูงหยินซนัผิง แปลวา่ ท่ี

ราบดงฉ าฉา เป็นสถานท่ีส าคญัของชาวนาซีและธิเบต จุดน้ีจะ

โล่งกวา้งมองเห็นภาพภูเขาหิมะมงักรหยกกบัทิวฉ าฉาสวยงามจบัใจ 

จากน้ันน าท่านชม โชวจ์างอว้ีโหมว ท่านจะไดช้มการแสดงวิถีชีวิตและวฒันธรรมต่างๆ ของชาว

เผ่านาซีบนเวทีกลางแจง้ขนาดใหญ่พรอ้มกบัชมวิวฉากดา้นหลงัเป็นบรรยากาศของภูเขาหิมะ

มงักรหยกท่ีสวยงามยากเกินจะบรรยาย 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นน ้าหยก (Jade Water 

Village) สถานท่ีเท่ียวแห่งใหมล่่าสุดของล่ีเจียง สถานท่ี

แห่งน้ีเป็นหวัใจทางดา้นวฒันธรรมของชนเผ่าน่าซี 

กลมกลืนกบัธรรมชาติท่ีงดงาม หมูบ่า้นน ้าหยกตั้งอยู่

บริเวณเชิงเขาหิมะมงักรหยก ดา้นทิศเหนือของเมืองล่ี

เจียงห่างจากตวัเมืองล่ีเจียง 15 กิโลเมตร เป็นหมูบ่า้น

พ้ืนเมืองเล็ก ๆ ท่ามกลางทิวทศัน์สวยงามตามหลกั ฮวง

จุย้ (ดา้นหนา้มีน ้า ดา้นหลงัมีภูเขา) น ้าท่ีน่ีจะเป็นน ้าใสท่ีมีสีเขียวคลา้ยหยก จนเป็นท่ีมาของ

หมูบ่า้นน ้าหยก น ้าท่ีไหลมาท่ีหมูบ่า้นน้ันมีท่ีก าเนิดมาจากน ้าผุบนภูเขาใตต้น้ไมย้กัษ์อายุกวา่พนั

ปี สองตน้  

ระหว่างทางน าท่าน สู่ ศูนยวิ์จยัทางการแพทยแ์ผนโบราณเป่าฟู่ หลิง พรอ้มฟังการบรรยาย

สรรพคุณของสมุนไพรจนี ในช่ือว่า ยาบวัหิมะ ยาแกน้ า้รอ้นลวกเป่าฟู่หลิง “”เป็นยาสามญั

ประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของรฐับาลจนี ใหท่้านไดน้วดฝ่าเทา้ผ่อนคลายกบัยาสูตรพิเศษ 

หรือเลือกซ้ือยาสมุนไพรกลับไปเป็นของฝาก 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ที่พกัเมืองตา้ล่ี 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (7) 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ที่พกั N DU HOTEL DALI หรือเทียบเท่า (4*) (คืนที่ 3) 

 

วนัที่สี่ของการเดินทาง (4)    เมืองตา้หล่ี – คุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู ้- ชอ้ปป้ิงถนนคนเดิน 

                                                   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3 - 4 ชัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองโบราณกวนตู ้ เป็นแหล่งท่องเท่ียว ซอ้ปป้ิง เส้ือผา้ อาหารพ้ืนเมือง ขนม 

และลานเอนกประสงคท่ี์ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวยัจะมาเดินเล่น พกัผ่อนหยอ่นใจ ใน

บรรยากาศแบบเมืองโบราณ ท่ีสรา้งขึ้ นมาเพ่ือเป็นการอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขาย

แบบจีนใน สมยัก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดียแ์บบธิเบต และดา้นหลงัของ

เมืองโบราณ เป็นท่ีตั้งของวดัลามะ หรือวดัธิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชีวิตความ

เป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีหลากหลายชาติพนัธ ์แต่อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน  อิสระใหทุ้ก

ท่าไดเ้ลือกซ้ือของฝากท่ีระสึกกลบัไปเป็นของฝาก 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ณ ถนนคนเดินคุนหมิง เลือกซ้ือสินคา้ อาทิ เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ 

ของกอ๊ปป้ี เคร่ืองหนังราคาถูก และของท่ีระลึกมากมาย อยา่งจุใจ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (10)  

 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ที่พกั LONGWAY HOTEL KUNMING หรือเทียบเท่า (4*) (คืนที่ 4) 

 

วนัที่หา้ของการเดินทาง (5)         คุนหมิง – รา้นหยก - วดัหยวนทง – สนามบิน - กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (11)  

น าท่านชมสินคา้มีช่ือ หยกแท ้ ของเมืองจีนพรอ้มทัง้ใหท่้านไดร้บั ค าแนะน าและวิธีการดู

หยกซ้ือหยกไวเ้ป็นของฝากล ้าคา่ 

  แลว้น าท่านเดินทางสู่ วดัหยวนทง ไดช่ื้อวา่เป็นวดัหลวง

คู่บา้นคู่เมือง เน่ืองจากเป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของ

คุนหมิงและมณฑลยูนนาน ตั้งอยูถ่นนหยวนทงเจียง มี

อายุเก่าแก่กวา่ 1,200 ปี ภายในวดัตกแต่งร่มร่ืนสวยงาม 

กลางลานมีสระน ้าขนาดใหญ่ และมีสะพานขา้มไปสู่ศาลา

แปดเหล่ียมกลางสระ มีศาลเจา้แมก่วนอิม 24 พระหตัถ ์

ใหท่้านไดน้มสัการพระพุทธชินราชจ าลองซ่ึง ฯพณฯ นายกรฐัมนตรี เกรียงศกัด์ิ ชมะนันท ์ ได้

อญัเชิญมาประดิษฐานไว ้ ณ วดัแห่งน้ี อาทิเช่นโบสถไ์ทย และพระพุทธรูปเป็นสญัลกัษณ ์ เพ่ือ

เช่ือมสมัพนัธไมตรีระหวา่ง ไทย-จีน คุนหมิง 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) 

บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง (Kunming 

Changshui International Airport) 

15.20 น. น าท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ TG 613 

16.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจไปแสนนาน 

 

                      

 

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการทัวร์น้ี เป็นทัวร์ท่ีร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนทุกเมือง ก าหนดใหม้ีการ

ประชาสมัพนัธ์สินคา้พ้ืนเมืองใหก้บันักท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กั 2 รา้น ไดแ้ก่ ศูนยวิ์จยัการแพทยแ์ผนโบราณ,

รา้นใบชา และ รา้นไข่มุก ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนใหก้บั

นักท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม และรบัฟังค าบรรยาย อย่างน้อย 45 นาที 

ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้ นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน ส าหรับท่านใดท่ีแยกไม่ไปตาม

คณะในบางสถานท่ีหรือในบางวนัหรือไมเ่ขา้รา้น ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยเพ่ิม 450 หยวน/ท่าน/รา้น 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง วนัที่ 29 ธนัวาคม 61 – 02 มกราคม 62 (ปีใหม่ 62) 

  

Big...Lovely Dali-Lijiang 5 Days 4 Nights by MU ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว่ 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 30,500 บาท 19,900 บาท 

เด็ก อายุต า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 28,500 บาท 19,900 บาท 

เด็ก อายุต า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตยีง) 28,500 บาท 19,900 บาท 

เด็ก อายุต า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตยีง) 27,500 บาท 16,900 บาท 

พกัหอ้งเด่ียวเพิ่มอีกท่านละ 4,500 บาท 

อัตราน้ีรวม: ภาษีน า้มนัของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย ณ วนัท่ี 03 ก.ย.61 

**ราคาดงักลา่วอาจมีการปรบัเปลี่ ยนหากสายการบินมีการเรยีกเก็บภาษีน า้มนัและภาษีสนามบินเพ่ิมเติม** 

**ราคาอาจมีการเปลี่ ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

หมายเหต ุ 

-  เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ 

ท่านสละสิทธ์ิไมส่ามารถเรียกรอ้งค่าบริการคืนได ้ไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

- โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะตอ้งมีจ านวนผูโ้ดยสารจ านวน 

15 ท่านขึ้ นไป กรณีท่ีลกูคา้ 10 ท่านขึ้ นไปออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหนา้ทวัร ์แต่มีไกดท์อ้งถ่ินพดูไทยรบั) 
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- ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า การจดัหอ้งพกัมาตรฐาน จะเป็น 2 

เตียง/หอ้ง (Twin room) หากท่านพกั 3 ท่าน/หอ้ง (Triple room) ขึ้ นอยูก่บัโรงแรมน้ันๆ หากทางโรงแรมน้ันๆ ไมม่ ี

ทางบริษัทฯ จะจดัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป และหากลกัษณะหอ้งนอนคนละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นของโรงแรม 

- กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในเอง เพ่ือต่อเท่ียวบินหรือค่าเดินทางต่างๆ ท่ีจะมาร่วมเดินทางพรอ้ม

คณะ  รบกวนเช็คเวลาบินหรือสายการบินกบัเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนออกตัว๋เพ่ือความถูกตอ้ง หากท่านออกตัว๋ไป

แลว้ เท่ียวบินล่าชา้ หรือจ านวนผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวน หรือกรุป๊ไมส่ามารถออกเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่

รบัผิดชอบเน่ืองจากอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ 

 
อตัราน้ีรวม 

ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลบัเสน้ทางกรุงเทพฯ-คุนหมิง(ตัว๋กรุป๊)-กรุงเทพฯ สายการบินไทย ชั้นทศันาจร 

ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการระบุ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการระบุ   ค่ารถรบัส่งระหวา่งการน าเท่ียวตามรายการระบุ 

ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี     

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าเขา้ประเทศจนี (4 วนัท าการ Thai Passport) 

ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

ค่าประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบัติเหตุเท่าน้ัน คุม้ครองอายุตั้งแต่ 6 เดือน-75 ปี ในวงเงินท่านละไม่เกิน 

1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลอุบติัเหตุ ไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร)์ **อายุ 76ปีขึ้ นไป วงเกิน 

500,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ ไม่เกินวงเงิน 250,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร์) ** เง่ือนไขเป็นไปตาม

กรมธรรมท่ี์ทางบริษัทฯ จดัท า (ส าหรบัท่ีเดินทางพรอ้มคณะทัวรก์รุ๊ปจากเมืองไทยเท่าน้ัน) ส าหรบัท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ตรง

ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ท่านจะตอ้งท าประกนัการเดินทางเอง หรือ สอบถามค่าใชจ้า่ยประกนัเพ่ิมเติมกบัเจา้หน้าท่ีฯ 

*** ราคารวมทิปไกด+์คนขบัรถทอ้งถิ่นแลว้ *ไม่รวมหวัหนา้ทวัร ์วนัละ 10 หยวน/วนั/ท่าน* 

อตัราน้ีไม่รวม 

ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 

ค่าท าหนังสือเดินทาง   

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษี  3% 

ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว  

ส าหรบัราคาน้ีบริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 

ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืม,ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์10 หยวน/วนั/ท่าน (โดยเฉล่ีย 50 หยวนตลอดการเดินทาง) 

ค่าทิปยกกระเป๋า โดยเฉลี่ยหอ้งละ 10 หยวน/คืน (บางโรงแรมอาจจะไมม่ีเจา้หนา้ท่ียกกระเป๋า) 

ไม่แจกกระเป๋าเดินทาง 

การช าระเงิน   

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ  าเป็นจ  านวน 10,000 บาท ต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่านส าหรบัการจอง

ทวัร ์หากภายใน 3 วนัไมม่ีการช าระค่ามดัจ าถือว่ายงัไม่คอนเฟริมท่ี ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทาง

อย่างนอ้ย 30 วันท าการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด หรือยกเลิกการ

เดินทาง 
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การยกเลิก 

กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 45 วนัท าการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการคืนค่ามดัจ า 

กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนัท าการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการหกคั่าบริการ 50% ของราคาทวัร ์

กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนัท าการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการหกคั่าบริการ 100% ของราคาทวัร 

 ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง หรือ No Show หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด หรือคืน

เงินบางส่วน 

(ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตี มดัจ  ากบัทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามดั

จ  าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

 

 

 

หมายเหต ุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่าน้ัน จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลง

การเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

เงินทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ 

4. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้และความ

ผิดพลาดจากทางสายการ บิน  จะไมม่ีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

5. เมื่อท่านเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละ

สิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืนไดไ้มว่า่กรณีใด 

6. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง

และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 
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7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบั

ราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม สถานการณ ์ดงักล่าว 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การ

บริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ี

จะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไมคื่นเงิน ใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

9. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจาก

มีเอกสารลงนามโดย ผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

10. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด

จากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

11. บริษัทจะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 

หรือ เอกสารเดินทาง ไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ อาทิ เช่น นโยบายการควบคุมไขห้วดัใหญ่ 

2009 ของประเทศน้ันๆ 

12. รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ในระหวา่งการท าทวัร์ 

13. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด 

 

อตัราค่าวีซ่าด่วน ที่ตอ้งจา่ยเพิ่มใหส้ถานฑูตจนี เม่ือท่านส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้ 

 ย่ืนวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใชจ้า่ยเพิ่มท่านละ  1,200 บาท 

 การขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนสถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า** 

 ท่านที่มีวีซ่าจนีแลว้หกัคืนท่านละ 1,000บาท 
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เอกสารในการขอวีซ่า 

1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กวา่ 6 เดือน  มีหนา้วา่งประทบัตรามากกว่า 2 หนา้คู่   

2. ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน และ ส าเนาเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถา้มี) 

3. เอกสารหลกัฐานการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ----- หากช่ือ-นามสกุลท่ีระบุในหนังสือเดินทางเล่มใหมก่บั

หนังสือเดินทางเล่มเดิมไม่ตรงกนั ใหย้ื่นเอกสารหลกัฐานการเปล่ียนช่ือ-นามสกุลท่ีทางราชการออกให ้

 3.1 เอกสารเพ่ิมเติม กรณีเด็ก อายุต า่กวา่ 6 ปี สูตบิตัรตวัจริง และส าเนาบตัรประชาชนบิดา-มารดา 

 3.2 เอกสารเพ่ิมเติม กรณีเด็ก อายุ 6-18 ปี ส าเนาสูติบตัร และส าเนาบตัรประชาชนบิดา-มารดา 

 3.3 เอกสารเพ่ิมเติม กรณีเด็ก อายุต า่กวา่ 18 ปี ส าเนาสูติบตัร, หากไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดา หรือมารดา 

ตอ้งมีหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปตา่งประเทศ ออกโดยส านกังานเขตเท่านั้น 

4. หนงัสือรบัรองการท างาน (ในกรณีที่ผูเ้ดินทาง ท างานที่เดียวกนั 3 ท่านข้ึนไป) 

5. ใบกรอกฟอรม์ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ดินทาง (พรอ้มเบอรโ์ทรติดตอ่ลกูคา้ ) *ส าคญัมาก* เพื่อน าขอ้มูล

ของลกูคา้กรอกฟอรม์ยืน่ค  ารอ้งขอวีซ่า     

- กรณีลูกคา้ประกอบธุรกิจส่วนตวั โปรดระบุรายละเอียดของธุรกิจดว้ยวา่ ท าอะไร 

6.กฎการใชรู้ปถ่ายส าหรบัยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 

ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัประชาชนจีนประจ าประเทศไทย ผูท่ี้ยื่นค ารอ้งขอวีซ่าจีนจะตอ้ง

ใชรู้ปท าการยื่นค ารอ้ง   โดยรูปท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี  

6.1 รูปส ีพ้ืนหลงัสขีาว และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 

6.2 รูปถ่ายขนาด 48 มม.x 33 มม., ความกวา้งส่วนศีรษะ:15 มม. ถึง 22 มม. ความสูงส่วน

ศีรษะ: 28 มม. ถึง 33 มม.  จ  านวน 3 ใบ 

หา้มมีรอยเย็บแม็ก หรือรอยปากกาใดๆ พ้ืนหลงัสีขาวเทา่นั้น*ส าคญัมาก*  

(สถานทูตจนีอาจปฏิเสธไม่รบัท าวีซ่า ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี) * มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต ่วนัท่ี 6 ธ.ค.2559 เป็นตน้ไป  

 

ดงัรูปตวัอยา่ง 
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6.3  รูปถ่ายจะตอ้งบ่งบอกรูปพรรณสนัฐานของผูย้ื่นค ารอ้งไดอ้ยา่งชดัเจน รปูถา่ยหนา้ตรง ไม่ย้ิมเห็นฟัน 

มองเห็นทัง้ใบหนา้ และ ใบหทูัง้ 2 ขา้งชัดเจน *ส าคญัมาก* 

ไมห่ลบัตา ไม่อา้ปาก หรือยิ้ มเห็นฟัน หา้มท าท่าทาง หรือมีส่ิงกีดขวางใดๆทั้งส้ิน ศีรษะเอียงซา้ยหรือขวาได ้น้อย

กวา่หรือเท่ากบั 20 องศา และ แหงนหนา้ขึ้ นลงได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 องศา  

 หา้ม สวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยืดสีขาว เส้ือนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 

 หา้ม น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัต่อใชเ้พ่ือยื่นท าวีซ่า 

 ช่ือเป็นชาย แตส่่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

 ไม่สวมเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างห ูก๊ิบติดผม แวน่ตาด า แวน่ตาแฟชัน่ แวน่สายตา  

 หา้ม สวมใส่คอนแทคเลนสสี์ หรือ คอนแทคเลนสบ๊ิ์กอายสแ์ฟชัน่  

 สามารถสวมเครื่องประดบัท่ีศีรษะ ดว้ยเหตผุลทางศาสนาเทา่น้ัน 

 หา้ม น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสต๊ิกเกอร ์หรือรูปท่ีปร้ินจากคอมพิวเตอร ์จะตอ้งพิมพล์งบนกระดาษ

ส าหรบัรูปถ่ายเท่าน้ัน และจะตอ้งไมม่ีส่ิงสกปรก หรอืรอยขีดขว่นใดๆทั้งส้ืน 

7. ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน

จะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไมท่ราบกฎกติกาในรายระ

เอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 

ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์

 

หมายเหตุ: กรณีเอกสารไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้งตามกฎระเบียบท่ีทางสถานทูตแจง้ ทางบรษิทัจะไม่ท า

การย่ืนวีซ่าให ้
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เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจนี และ แบบฟอร์มจองทวัร์ 
***  กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง *** 

พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงือ่นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น 

 
1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์............................................................................................................  

2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์................................................................................................................... 

3. จ านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 

4. เบอรติ์ดต่อ ...................................................................................... 

กรอกขอ้มูลส่วนตวั 

5.  ชื่อ - นามสกุล  (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 

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

6. สถานภาพ   (.....)โสด  (.....)สมรส  (.....)หย่า    (.....)ม่าย   (.....)อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา  (.....)แยกกนัอยู่ 

กรณีที่สมรส ระบุช่ือคู่สมรส...............................................................  อาชีพ .......................................... 

7. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ........................................................................ .... 

................................................................................................. ..... รหัสไปรษณีย์  .............................. 

8. ทีอ่ยู่ปัจจุบนั ทีส่ามารถติดต่อได ้(ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 

....................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  .............................. 

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มือถือ .................................................. ... 

9.  ชื่อสถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................................... 

10. ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน ....................................................................................................................... 

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

ต าแหน่งงาน ....................................................  รหัสไปรษณีย์ .........................  เบอร์โทร....................... 

11. กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา ระบุสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่)................................. 

ที่อยู่..................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ..................................................        เบอร์โทร  ................................................... ..  

12. สมาชิกในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

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

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

RELATION .........................................................  เบอร์โทร............................................................ 

13. ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศจีนหรือไม่    (.....)   ไม่เคย     (.....)   เคย  ระบุ ............. 

เมือง .................................  วันที่เดินทางเข้า/ออก ........................  จุดประสงค์ ...................................... 

หมายเหตุ *** กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง เนือ่งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน 

ขอ้มูลส าหรบัโรงแรมทีพ่กั และ สายการบิน 

14. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 

 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 

 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 

 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    

 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     

15. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

      อื่นๆ............................................................ 

16.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ....................................................... 

17.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี)....................... 

18. ตอ้งการเลือกทีน่ ัง่            ริมทางเดิน  ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ.................................................  

(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ ผูจ้อง..................................................................................................... 

*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดนิทาง 7 วนั*** 


