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ก ำหนดวนัเดนิทำง: 1-6,15-20 ก.ย. 60 26,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง: 13-18 ต.ค. 60 26,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง: 18-23 ต.ค. 60 (ปิยะ) 27,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง: 27 ต.ค. – 01 พ.ย.  /10-15 พ.ย. 60  26,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  06-11 ธ.ค. 60 (วนัรฐัธรรมนญู) 27,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง: 29 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61 32,900.- 

โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-คนุหมงิ-ตา้ลี ่  ✈ O Z MAX HOTEL 

2 

เมอืงโบราณตา้ลี-่วดัเจา้แมก่วนอมิ - เจดยีส์ามองค ์(ผา่นชม) - ตา้ลี ่

–  แชงกรลีา่ - โคง้แรกแมน่ ้าแยงซเีกยีง - ชอ่งแคบเสอืกระโจน -  

เมอืงโบราณแชงกรลีา่ 

O O O 
TIAN RUI 

SUNSHINE 
HOTEL 

3 
หบุเขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ - วดัลามะซงจา้นหลนิ -  รา้นสาหรา่ย

เกลยีวทอง -  เมอืงโบราณลีเ่จยีง 
O O O 

GUAN GUANG 
HOTEL 

4 
ภเูขาหมิะมังกรหยก (กระเชา้ใหญ)่ - โชว ์IMPRESSION  

LIJIANG - อทุยานน ้าหยก - สระมังกรด า - รา้นใบชา - ตา้หลี ่
O O O N DU  HOTEL 

5 
ตา้หลี ่- คนุหมงิ – รา้นหยก – รา้นไขม่กุ - ต าหนักทองจนิเตีย้น - 

อสิระ SHOPPING 
O O O 

LONGWAY 
HOTEL 

6 วดัหยวนทง – รา้นบัวหมิะ–คนุหมงิ-กรงุเทพ O O ✈  

 คนุหมงิ ตำ้หลี ่ล ีเ่จยีง แชงกรลีำ่                  
                        หบุเขำพระจนัทรส์นี ำ้เงนิ 

6 วนั 5 คนื (TG) 
                                   โดยสำยกำรบนิไทย 
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วนัแรก กรงุเทพฯ – คนุหมงิ – ตำ้ลี ่ 

08.00 น. พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมอิำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศช ัน้ 4 ประตู

ทำงเขำ้ 4 เคำนเ์ตอร ์D สำยกำรบนิไทย (TG)โดยมเีจำ้หนำ้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

10.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงคนุหมงิโดยเทีย่วบนิทีT่G612 

หมำยเหต ุ: กรุป๊ทีเ่ดนิทำงตรงกบัวนัพฤหสับด ีและวนัอำทติย ์ท ัง้ขำไปและขำกลบั 

เครือ่งบนิจะแวะรบั-สง่ ผูโ้ดยสำรทีส่นำมบนิเชยีงใหม ่ท ำใหเ้วลำขำไปเร็วขึน้ และ

ขำกลบัถงึชำ้กวำ่ก ำหนด ตำมเวลำดงันี ้ 

BKK - KMG TG612 09.30-14.05 น.  

KMG - BKK TG613 15.20-18.10 น. 

 

14.05 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตนิครคุนหมงิเมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน

มณฑลยูนนานมปีระชากร 33 ลา้นคนโดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถงึ 24 เผ่าครอบคลุมพืน้ทีถ่งึ 

15,561 ตารางกโิลเมตรอยู่สูงเหนือระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมงิไดช้ือ่ว่า

เป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิเพราะมีภูมอิากาศที่เย็นสบายตลอดทัง้ปีไม่รอ้นหรือหนาว

จนเกนิไปแลว้สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดูดนักท่องเทีย่วก็คอืธรรมชาตทิีส่วยงามผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมือง จากนั้นน าคณะเดนิทางสู่เมืองตา้หลี่เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ทาง

ตะวันตกเฉียงใตข้องจนีในมณฑลยนูนานตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบเออ๋ไห่กับภเูขาฉางซานที่

ระดับ 1,975 เมตรเหนือระดับน ้าทะเลโดยมชีนกลุ่มนอ้ยอาศัยอยูร่่วมกันกว่า 20 เชือ้ชาติ

เดมิมชีือ่วา่“หนนัเจำ“หรอือาณาจักรน่านเจา้ (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ไดเ้ขา้

มาสถาปนาอาณาจักรตา้หลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรตา้หลี่ก็ถูก

กบุไลขา่นผูเ้ป็นจักรพรรดชิาวมองโกลพชิติลงแตก่็ยงัคงเหลอืร่องรอยอารยธรรมเกา่ใหพ้บ

เห็นไดบ้นเสน้ทางจากตา้หลีถ่งึลีเ่จยีงเทีย่ว 

 

คนุหมงิ -

ตำ้หลี ่

ใชเ้วลำ

เดนิทำง 

4 ชม. 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่ Z MAX  HOTEL  OR SAME  

วนัทีส่อง เมอืงโบรำณตำ้ลี-่วดัเจำ้แมก่วนอมิแปลงกำย -  เจดยีส์ำมองค ์(ผำ่นชม) – ตำ้ลี ่– แชงกรี

ลำ่ – โคง้แรกแมน่ ำ้แยงซเีกยีง – ชอ่งแคบเสอืกระโจน – เมอืงโบรำณแชงกรลีำ่ 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 ชมเมอืงโบรำณแห่งตำ้หลี ่สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงยีบของเมอืงไท่เหออันเป็นนคร

หลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจา้ชมซากเมอืงเก่าและก ำแพงเมอืงโบรำณพรอ้มชม

หลักศลิาหนันเจาซึง่บนัทกึเรือ่งราวความสมัพันธร์ะหวา่งชาวน่านเจา้กับราชวงศถ์ัง ชม วดั

เจำ้แมก่วนอมิแปลงกำยตามต านานเล่าว่าเจา้แม่กวนอมิไดแ้ปลงกายเป็นหญงิชราแบก

กอ้นหนิใหญไ่วบ้นหลังเพือ่ใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็น เมือ่ทหารของฝ่ายศัตรูไดเ้ห็น

ว่าแมแ้ต่หญงิชรายังแข็งแรงถงึเพยีงนี้ ถา้เป็นคนวัยหนุ่มสาวจะตอ้งมพีละก าลังมากมาย

ยากจะตอ่สู ้จงึไมไ่ดท้ าการเขา้โจมตเีมอืงและถอยทพักลบัไปชาวเมอืงจงึสรา้งวัดแหง่นีข้ ึน้

ในสมัยราชวงศ์ถังเป็นวัดที่มีประตมิากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในตา้หลี่น าท่านผ่านชม 

“ซำนถำ่” หรอื เจดยี ์3 องค ์อันเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงตา้ลีท่ีโ่ดดเด่นงดงาม ตัง้อยูร่มิ

ทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบดว้ยเจดยีส์ขีาวสวยงาม 3 องคโ์ดยองคก์ลางมคีวามสูงถงึ 70 

เมตรซึง่สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศถ์ังจงึมลีักษณะเหมอืนกับเจดยีใ์นเมอืงซอีาน สว่นองคเ์ล็ก

อกี 2 องค ์สรา้งเพิม่เตมิทหีลังในสมัยราชวงศห์ยวน ซึง่เป็นชว่งทีพุ่ทธศาสนาก าลังไดรั้บ

ความนยิมสูงสุด ในประเทศจนี เจดีย ์3 องคม์อีายกุว่า 1,000 ปี และไดม้กีารบรูณะเจดยี์

เหล่านี้ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ไดค้น้พบโบราณวัตถุจากศตวรรษที ่7-10 กว่า 600 ช ิน้ ใน

องคเ์จดยี ์

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย จากนัน้ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจงเตีย้น “แชงกรลีำ่” ซึง่อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนอืของ

มณฑลยูนนานซึง่มพีรมแดนตดิกับอาณาเขตน่าซขีองเมอืงลีเ่จียงและอาณาจักรหยขีอง

เมอืงหนงิหลาง ซึง่อยูห่่างจากนครคุนหมงิถงึ 700 กโิลเมตร และอุดมไปดว้ยธรรมชาตทิี่

งดงามของป่าไมทุ้่งหญา้ภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ดว้ยภูมปิระเทศรวมกับ

ทัศนียภาพทีง่ดงาม สถานทีแ่ห่งนี้จงึไดช้ือ่ว่า“ดนิแดนแห่งความฝัน” ระหว่างทางแวะชม 

โคง้แรกแมน่ ำ้แยงซเีกยีง (ฉำงเจยีงตีย่ ีว่ำน)เกดิจากแมน่ ้าแยงซทีีไ่หลลงมาจากชงิไห่

และทเิบต ซึง่เป็นทีร่าบสงูไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้ไปทางทศิ

 
ตำ้หลี-่แช

งกรลีำ่ 

ใชเ้วลำ
เดนิทำง

ประมำณ  

5 ช ัว่โมง 
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ตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกดิเป็น “โคง้แรกแมน่ ำ้แยงซ”ี ขึน้จากนัน้ชม ช่องแคบเสอื

กระโจน ซึง่เป็นชอ่งแคบชว่งแมน่ ้าแยงซไีหลลงมาจากจนิซาเจยีง(แมน่ ้าทรายทอง) เป็น

ชอ่งแคบทีม่นี ้าไหลเชีย่วมาก ชว่งทีแ่คบทีส่ดุประมาณ 30 เมตร ตามต านานเล่าว่า ในอดตี

ชอ่งแคบเสอืนี้สามารถกระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มได ้จงึเป็นทีม่าของ “ช่องแคบเสอื

กระโจน”น าชมเมอืงโบรำณแชงกรลี่ำเป็นศูนยร์วมของวัฒนธรรมชาวทเิบตลักษณะ

คลา้ยชมุชนเมอืงโบราณทเิบตซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคนพืน้เมอืงและรา้นขายสนิคา้ที่

ระลกึมากมาย 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่ TIAN RUI SUNSHINE HOTEL  OR SAME  

วนัทีส่ำม หบุเขำพระจนัทรส์นี ำ้เงนิ - วดัลำมะซงจำ้นหลนิ-ลีเ่จยีง - รำ้นสำหรำ่ยเกลยีวทอง  -  

เมอืงโบรำณลีเ่จยีง 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าท่านเดนิทางสู่ หุบเขำพระจนัทรส์นี ำ้เงนิ แห่งเมอืงแชงกรลี่า มคีวามสูงกว่า 4,500 

เมตร จากระดับน ้าทะเล ประกอบดว้ย 13 ยอดเขา เรยีงรายต่อกันลักษณะคลา้ยมังกร เป็น

หุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามมาก ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น สวรรคบ์นดนิ สะกดทุก

สายตาของผูม้าเยือน น าท่านโดยสารน่ังกระเชา้ ซึง่แบ่งเป็น 2 ช่วง จุดแรกคือ ศูนย์

ท่องเที่ยว หุบเขาพระจันทร์สนี ้าเงนิ และเปลี่ยนกระเชา้ต่อไปยัง จุดบนสุดของ หุบเขา

พระจันทรส์นี ้าเงนิ เป็นจดุชมววิ แบบ 360 องศา ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัหมิะทีป่กคลมุยอดเขา

อย่างเต็มที ่และชืน่ชมกับทวิทัศน์ อันสวยงามบนยอดเขา ทีม่ีหมิะปกคลุมเกอืบตลอดปี 

อสิระถา่ยภาพตามอธัยาศัย 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย เทีย่วชม วดัลำมะซงจำ้นหลนิ ตัง้อยู่บรเิวณตีนเขาฝอปิงห่างจากเมอืงจงเตีย้นไปทาง
เหนือ 4 กโิลเมตรสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะทีม่อีายเุกา่แกก่ว่า 300 ปีมพีระลา
มะจ าพรรษาอยู่กว่า 700 รูปสรา้งขึน้ในสมัยการปกครองของดะไลลามะองค์ที่  5 ซึง่
ใกลเ้คยีงกบัสมยัอยธุยาตอนตน้ในชว่งศตวรรษที ่17 สมยัจักรพรรดคิังซแีห่งราชวงศช์งิได ้
มกีารซอ่มแซมต่อเตมิอกีหลายครัง้โครงสรา้งของวัดแห่งนี้สรา้งตามแบบพระราชวังโปตา
ลาในเมอืงลาซา(ทเิบต) ทีม่หีอประชมุหลัก 2 หอ้งและโอบลอ้มไปดว้ยหอ้งพักส าหรับพระ
กว่า 100 หอ้งนอกจากนี้ยังมโีบราณวัตถุอกีมากมายรวมทัง้รูปปั้นทองสัมฤทธิท์ีม่ชี ือ่เสยีง
มากทีส่ดุเดนิทางตอ่สูเ่มอืงลีเ่จยีงเป็นเมอืงซึง่ตัง้อยูใ่นหบุเขาทีม่ทีัศนยีภาพงดงามเป็นถิน่
ที่อยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุ่มนอ้ยที่มีความน่าสนใจทั ้งทางขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมเชน่การมโีครงสรา้งทางสงัคมแบบสตรเีป็นใหญน่อกจากนัน้ยงัมภีาษาภาพทีเ่ป็น
เอกลักษณ์อกีดว้ยแวะชมสนิคา้สำหร่ำยเกลยีวทองพืชใตน้ ้าล ้าคุณค่าอาหารเสรมิเพื่อ
สขุภาพชัน้ยอด ซึง่มสีารอาหารอยูนั่บไมถ่ว้น อาท ิอาหารเสรมิ ครมีสาหร่ายพอกหนา้น า
ท่านชมเมอืงโบรำณลีเ่จยีงหรอืเมอืงโบราณตา้เหยยีนเจิง้ซ ึง่เป็นเมอืงทีส่รา้งขึน้มาใน
สมยัตน้ราชวงศถ์ังมปีระวัตยิาวนานกว่า 1,300 ปีตัวเมอืงตัง้อยูท่่ามกลางการโอบลอ้มดว้ย
สายน ้านอ้ยใหญ่ทีไ่หลมาจากสระมังกรด าพืน้ทีต่ัง้ของเมอืงโบราณแห่งนี้มรีูปร่างลักษณะ
คลา้ยหนิฝนหมกึจนีในเขตเมอืงโบราณยังคงความงามในอดตีไวอ้ย่างสมบูรณ์เชน่อาคาร
ไมแ้บบจนีโบราณตน้หลวิรมิธารทีย่งัคงปลวิไปมาตามสายลมล าธารน ้าทีไ่หลผา่นเมอืงแหง่
นี้ดว้ยความสวยงามเหล่านี้ท าใหเ้มอืงโบราณลีเ่จยีงไดถู้กบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของโลกโดยองคก์ารยเูนสโกนอกจากนีย้ามค ่าคนืก็มกีารประดับไฟแสงสงีดงามอกีดว้ย 

 
แชงกรลีำ่-ลี่

เจยีง 
ใชเ้วลำ
เดนิทำง 
ประมำณ 
2.30 ชม. 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่ GUAN GUANG HOTEL   OR SAME  

วนัทีส่ ี ่  ภเูขำหมิะมงักรหยก(น ัง่กระเชำ้ใหญ)่–IMPRESSION (โชวจ์ำงอวีโ้หมว)– 

อทุยำนน ำ้หยก–สระน ำ้มงักรด ำ-รำ้นใบชำ-ตำ้หลี ่
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าคณะโดยสำรกระเชำ้ไฟฟ้ำ(กระเชำ้ใหญ)่ ขึน้สูบ่รเิวณจดุชมววิเขำหมิะมงักรหยกที่
ความสูงระดับ 4,506 เมตรใหท้่านไดส้ัมผัสความหนาวเย็นและยิง่ใหญ่ของภูเขาแห่งนี ้
บรเิวณเขามตีน้ฉ าฉายนูนานทีม่อีายกุวา่พันปีเทอืกเขานี้หากมองดูแลว้ลักษณะคลา้ยมังกร
นอนอยูบ่นกอ้นเมฆ จงึเป็นทีม่าของชือ่เทอืกเขา จากนัน้ชม  IMPRESSION LIJIANG
โชวอ์นัยิง่ใหญ ่โดยผูก้ ากบัชือ่กอ้งโลก จาง อวี ้โหมว ไดเ้นรมติใหภ้เูขาหมิะมงักรหยกเป็น
ฉากหลัง และบรเิวณทุง่หญา้เป็นเวทกีารแสดง โดยใชนั้กแสดงกวา่ 600 ชวีติ แสง ส ีเสยีง
การแต่งกายตระการตา เล่าเรือ่งราวชวีติความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมอืงลีเ่จยีง
ความส าเร็จของการแสดงคงตอ้งยกเครดติใหก้ับจางอีโ้หมวผูก้ ากับชาวจนีทีม่ชี ือ่เสยีงใน
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ระดับโลกล่าสดุไดฝ้ากผลงานไหก้ับพธิเีปิด-ปิดกฬีาโอลมิปิก(BEIJING 2008) ทีส่รา้ง
ความประทับใจไปทัง้โลกเมือ่ปลายปี 2551 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย เดนิทางสู่ อุทยำนน ำ้หยกซึง่มีตาน ้าธรรมชาตผิุดขึน้มา 2 ตา เป็นน ้าที่ซมึมาจากการ

ละลายของน ้าแข็งบนภูเขาหมิะมังกรหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี

กลมกลนืกับธรรมชาตปิระกอบดว้ยประตูสวรรคซ์ ึง่มรีูปปั้นแกะสลักดว้ยไมข้า้งขวาเป็นพ่อ

ขา้งซา้ยเป็นแมแ่ละน ้าตกมงักรทีไ่หลหลั่งไปตามไหลเ่ขาแบง่เป็น 3 ชัน้ชัน้แรกชือ่ว่ามังกร

ออกถ ้าชัน้ทีส่องชือ่วา่มงักรเลน่น ้าชัน้ทีส่ามชือ่วา่มงักรโบยบนิและยงัมตีน้ไมเ้ทวดาซึง่เป็น

ทีส่ักการบชูาของคนในพืน้ทีม่อีายมุากกว่า 500 ปีเขา้ชม สวนสำธำรณะเหยหลงถำน 

หรอื สระน ำ้มงักรด ำ อยูท่ีท่างชานเมอืงดา้นเหนือเล่ากันว่าเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่นทีน่ั่นยัง

เป็นบอ่น ้าธรรมดาอยูม่าวันหนึง่มชีาวบา้นเห็นมังกรด าโผล่ขึน้มาจากบอ่น ้าแห่งนัน้ชาวนาซี

มคีวามเชือ่เรือ่งมงักรอยูแ่ลว้ จงึตัง้ชือ่บอ่น ้าน่ันวา่ บอ่น ้ามงักรด า ปัจจบุนัไดป้รับปรงุใหเ้ป็น

สวนสาธารณะทีส่วยงามจัดสรา้งสะพานศาลาพักผ่อนแบบเกง๋จนีสองขา้งทางมตีน้เกาลัด

ขึน้เต็มมเีนือ้ทีป่ระมาณ 4 ตารางกโิลเมตรไดม้กีารจัดแบง่สว่นอยา่งเหมาะสมเป็นบอ่น ้าใน 

และบอ่น ้านอก มสีะพานหนิออ่นกัน้ น ้าในบอ่ผุดขึน้มาจากใตด้นิในลักษณะเป็นตาน ้า แวะ

ชมิชำ ทีม่คีณุภาพ และมชีือ่เสยีงของประเทศจนี จากนัน้คณะเดนิทางกลับสูเ่มอืงตำ้หลี ่

 
ลีเ่จยีง-ตำ้หลี ่

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 

2.30 ชม. 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่ N DU  HOTEL  OR SAME  

วนัทีห่ำ้ ตำ้หลี-่คนุหมงิ-รำ้นไขม่กุ-ต ำหนกัทองจนิเตีย้น-รำ้นหยก-อสิระชอ้ปป้ิง 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 หลังอาหารเชา้น าคณะเดนิทางสู่ เมอืงคุนหมงิเมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน

มณฑลยนูนานมปีระชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถงึ 24 เผ่าครอบคลุมพืน้ทีถ่งึ 

15,561 ตารางกโิลเมตร อยู่สงูเหนือระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมงิไดช้ือ่ว่า

เป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิเพราะมีภูมอิากาศที่เย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่รอ้นหรือหนาว

จนเกนิไปแลว้ สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วก็คอืธรรมชาตทิีส่วยงาม 

ตำ้หลี ่- 

คนุหมงิ 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง 

4 ชม. 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

 น าท่านแวะชม รำ้นไขมุ่ก สนิคา้ทีม่คีุณภาพ และมชีือ่เสยีงของเมอืงจนี มสีนิคา้ใหเ้ลอืก

ซือ้ เลอืกชมมากมาย เชน่ สรอ้ยคอ สรอ้ยขอ้มอื แหวน ก าไล ครมีไขม่กุเป็นตน้น าท่านชม

ความงามของ ต ำหนกัทองจนิเตีย้นในอดตีเคยเป็นทีพั่กของอูซ๋นักุย้ “ขนุศกึผูข้ายชาต”ิ 

และนางงามเฉินหยวนหยวน เป็นต าหนักที่มฝีาผนังและหลังคาสรา้งดว้ยทองเหลืองถงึ 

380 ตัน จงึท าใหต้ าหนักมคีวามสวยเด่น แลดูเสมอืนทอง จงึไดช้ือ่ว่า“ ต าหนักทอง ” นับ

ไดว้่าเป็นต าหนักที่ใหญ่ทีสุ่ดของจนี จากนัน้แวะชมหยก ทีม่คีุณภาพและมชีือ่เสยีงของ

ประเทศจนี ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง

จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้ต่างๆ รวมถงึสนิคา้ของที่ระลกึพื้นเมอืง

ตา่งๆ ฝากญาตสินทิ มติรสหายกอ่นกลับ 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร สกุีเ้ห็ด 

พกัที ่ LONGWAY HOTEL  OR SAME  

วนัทีห่ก วดัหยวนทง-รำ้นบวัหมิะ – คนุหมงิ – กรงุเทพฯ 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าคณะเขา้ชมวดัหยวนทงซึง่เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตัง้อยู่ที่ถนน

หยวนทงเจยีงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ที่สุดในคุนหมงิอายุเก่าแก่กว่าพันปี

ภายในวัดตกแต่งร่มรืน่สวยงามกลางลานมสีระน ้าขนาดใหญ ่มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปด

เหลีย่มกลางสระดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหมป่ระดษิฐานพระพุทธรูปพระพุทธชนิรำช

(จ ำลอง)ซึง่พลเอกเกรยีงศักดิ ์ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไป

ประดษิฐานไวณ้ทีว่ัดหยวนทงแห่งนี้น าท่านเดนิทางสู่ รำ้นบวัหมิะและศูนยน์วดแพทย์

แผนโบรำณจนีใหท้่านนวดฝ่าเทา้เพือ่สุขภาพผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กับยานวดขนาด

พเิศษสูตรเดียวไม่ซ ้าใครพรอ้มชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รูจั้กกันดีในชือ่ “ครีมบัวหมิะ” 

สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบา้น 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   อำหำรกวำงตุง้ 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  
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โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร  โปรแกรม คนุหมงิ ตำ้หลี ่ลีเ่จยีง หบุเขำพระจนัทรส์นี ำ้เงนิ (TG) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 ทำ่น) 

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่1-6, 15-20 ก.ย. 60 26,900 26,900 25,900 4,800 

วนัที ่13-18 ต.ค. 60 26,900 26,900 25,900 4,800 

วนัที ่18-23 ต.ค. 60 (ปิยะ) 27,900 27,900 26,900 4,800 

วนัที ่27 ต.ค. – 01 พ.ย. 60 26,900 26,900 25,900 4,800 

วนัที ่10-15 พ.ย. 60 26,900 26,900 25,900 4,800 

วนัที ่06-11 ธ.ค. 60 27,900 27,900 26,900 4,800 

รำคำไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 18,400.- ไมม่รีำคำเด็ก 

วนัที ่ 29 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61 32,900 32,900 31,900 6,000 

รำคำไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 22,400.- ไมม่รีำคำเด็ก 
 

 

15.20 น. ออกเดนิทางกลับสูท่ำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูโิดยเทีย่วบนิที ่TG 613 

หมำยเหต ุ: กรุป๊ทีเ่ดนิทำงตรงกบัวนัพฤหสับด ีและวนัอำทติย ์ท ัง้ขำไปและขำกลบั 

เครือ่งบนิจะแวะรบั-สง่ ผูโ้ดยสำรทีส่นำมบนิเชยีงใหม ่ท ำใหเ้วลำขำไปเร็วขึน้ และ

ขำกลบัถงึชำ้กวำ่ก ำหนด ตำมเวลำดงันี ้ 

BKK - KMG TG612 09.30-14.05 น.  

KMG - BKK TG613 15.20-18.10 น. 

 

16.30 น. ถงึทำ่อำกำศยำนำนำชำตสิวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพทกุทา่น  

*** รำคำทวัรข์ำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ทปิไกดแ์ละทปิคนขบัรถ *** 

***วนัละ 20 หยวน รวมท ัง้หมด 6 วนั ทำ่นละ 120 หยวน ทรปิ/ทำ่น*** 

** แจกน ำ้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ เพือ่เช็ค

ขอ้มลูควำมถกูตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมท ัง้ไฟลบ์นิและเวลำนดัหมำยทวัร ์หำกเกดิควำมผดิพลำด ทำงบรษิทัไม่
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รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทำง 

 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

    4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  

จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. การยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีแบบธรรมดา 4 วันท าการ (วซีำ่เดีย่ว) 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 

เพิม่เตมิกบัทำงเจำ้หนำ้ทีบ่รษิทัได ้** 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
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- 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] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั/ทำ่น สว่นเกนิน ้าหนักกโิลกรัมละ 500 บาท 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

7. คำ่ทปิไกด ์วนัละ 10 หยวนตอ่คน/วนั และทปิคนขบัรถ วนัละ 10 หยวนตอ่คน/วนั  เดนิทำงท ัง้หมด 6 วนั จำ่ย

ทปิไกด ์60 หยวน คนขบัรถ 60 หยวน รวมท ัง้หมด 120 หยวน/ตอ่คน 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์
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เอกสำรในกำรท ำวซีำ่จนีส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ีขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ ไมเ่ห็นฟันมองเห็นใบหนา้และใบหทูัง้สองขา้งอยา่ง

ชดัเจน ไมส่วมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการปกตขิาว ไมส่วมเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ู

เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่ง แจง้เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้ (แจง้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่) 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสำรทีใ่หก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร ์กรณุำกรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบส าเนาสตูบิตัร และสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลด

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

      - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8.  ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน (กรณีทีป่ระกอบธุรกจิสว่นตวั กรณุำแจง้ดว้ยวำ่ทำ่น  

     ท ำธุรกจิอะไร) ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของ  

     ญาต ิโปรดรบัทรำบวำ่ หำกสถำนทตูตรวจสอบไดว้ำ่ใหข้อ้มลูเท็จ อำจมกีำรระงบักำรออกวซีำ่ เลม่ทีม่ปีญัหำ  

     ปล.สถำนทตูมกีำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั 

8. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-7 

วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

9. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทตูจนีอยูใ่นระหวำ่งจดัระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู และบำงคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

10. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบ

ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ช ้

บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศ

จนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนงัสอืเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจาก

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

    - เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

2.1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

     2.2. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ ไมเ่ห็นฟัน เห็นใบหนา้และใบหทูัง้สองขา้งอยา่ง

ชดัเจนและไมส่วมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว เสือ้นักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการปกตขิาว ไมส่วม เครือ่งประดับ สรอ้ย 

ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ  

การจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯ 

จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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        และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

2.3.ใบอนุญาตการท างาน   

2.4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

        2.5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 2.6.กรณีสมรสกบัคนไทยตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี 

ลตัเวยี ลกัเซมเบริก์ สำธำรณรฐัมอลตำ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี 

สโลเวเนยี สเปน สวเีดน สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดย 

ไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ  

เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ำ้มนัข ึน้ในอนำคต 

ซึง่ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   
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**เนือ่งจำกสถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นำมสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

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

...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื........................................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น........................................ 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่………………………………………………………………………. 

ต ำแหนง่งำน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

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

..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน............................ปี............................ 

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รำยชือ่บคุคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

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

 

 

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไมส่ะดวก

ภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 

 

 

 


