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รายการทัวร์ 

คุนหมิง ต้าหล่ี ล่ีเจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน 
พิชิต ภูเขาหมิะมังกรหยก จุดชมวิว แบบ 360 องศา สัมผัสกับหมิะที่ปกคลุมบนยอดเขา 

ชมการแสดง IMPRESSION LIJIANG ผลงานโบว์แดงของผู้กํากับมือทอง จางอีโ้หมว 
:วัดลามะซงจ้านหลิน :ช่องแคบเสือกระโจน  :วัดหยวนทง 

สัมผัสประการณ์ใหม่น่ังรถไฟความเร็วสูง ล่ีเจียง-คุนหมิง ไม่ต้องน่ังรถนาน 
  อ่ิมอร่อยกับเมนูพิเศษ !! สุกีป้ลาแซลม่อน// สุกีเ้หด็// อาหารกวางตุ้ง 
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วันที่ รายการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) - คนุหมิง  - ต้าหลี ่– เมืองโบราณต้าหลี ่ 

   
MAN JIANG 

HOTEL OR SML     

2 ต้าหลี ่- วดัเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – ผา่นชมเจดีย์สามองค์ – แชงกรีลา่ – 
โค้งแรกแม่นํา้แยงซีเกียง – ช่องแคบเสอืกระโจน – เมืองโบราณลีเ่จียง                                 

   
TIAN RUI 

SUNSHINE HOTEL 
OR SML     

3 หบุเขาพระจนัทร์สนํีา้เงิน (รวมกระเช้า) – วดัลามะซงจ้านหลนิ – ลีเ่จียง – 
เมืองโบราณลีเ่จียง 

   LUCKY DRAGON   
HOTEL OR SML 

4 ภเูขาหิมะมงักรหยก (นัง่กระเช้าใหญ่)  - SHOW IMPRESSION LIJIANG 
- อุทยานนํา้หยก  

   LUCKY DRAGON   
HOTEL OR SML 

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

   LONG WAY HOTEL 
OR SML 

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

 
กาํหนดการเดินทาง        

วันเดินทาง ผู้ใหญ่พกั2ท่าน 
ท่านละ 

ราคาเด็กต้องอายุต ่ากว่า  
12 ปี 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

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

วันแรก    กรุงเทพฯ - คุนหมิง  - ต้าหล่ี – เมืองโบราณต้าหล่ี                        (-/เที่ยง/เย็น)            

06.00 น. สมาชิกพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมืองอาคาร 1  ชัน้ 3 ประต ู1-2  เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย                            
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

09.15 น.      เหิรฟ้าสู ่เมืองคนุหมิง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD582 
(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง หากลกูค้าต้องการเพิ่มอาหาร ต้องสัง่ซือ้ด้วย
ตวัเอง) 

12.30 น. ถึง สนามบินฉางสุย่ เมือง คนุหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยูนนาน มีขนาดใหญ่ท่ีสเุป็น
อนัดบั 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล คนุหมิงได้ช่ือวา่เป็นเมืองแหง่ฤดใูบไม้ผล ิทําให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 
จึงทําให้มีทศันียภาพสวยงาม จนได้สมญานามวา่ “นครแหง่ฤดใูบไม้ผล”ิ   
(เวลาที่จีนเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

กลางวัน          บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 เมืองต้าหล่ี (ใช้เวลาในการเดินทาง 4-5  ชม.) เขตปกครองตนเองทางตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑลยนูนาน ตัง้อยู ่
ระหวา่งทะเลสาบเอ๋อไหก่บัภเูขาฉางซาน เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ด้วยเป็นดินแดนท่ีมีการอาศยัของชนเผา่ตา่งๆ  
แบบปกครองตนเอง มีชนกลุม่น้อยอาศยัอยูร่่วมกนักวา่ 20 เชือ้ชาติ เดิมมีช่ือวา่ “หนนัเจา” หรืออาณาจกัรนา่นเจ้า (ค.ศ. 738 –  
903) จนกระทัง่ชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจกัรต้าหลี ่(ค.ศ. 937) และตอ่มาใน ค.ศ.1253 เมืองต้าหลีก็่ถกูกบุไลขา่น  
จกัรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลงแตก็่ยงัคงเหลอืร่องรอยอารยะธรรมเก่าให้พบเห็น ปัจจบุนัได้กลายมาเป็นเมืองทอ่งเท่ียวสาํคญั  
และดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวให้เข้ามาเยีย่มเยียนในมณฑลยนูนาน เน่ืองจากเป็นหนึง่ในเมืองท่ีมีความสวยงามท่ีสดุของจีน อยูไ่ปหา่ง 
ทางตะวนัตกของเมืองคนุหมิง 400 กิโลเมตร มีทศันีย์ภาพสวยงาม ด้านหนึง่ติดทะเลสาบเอ๋อไห ่ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2  
ของจีน และอีกด้านหนึง่ติดเทือกเขาฉางซาน ท่ีสงูกวา่ 4,000 เมตร และด้วยชยัภมิูท่ีไม่เหมือนท่ีไหน ตวัเมืองอยูส่งู 1,900 เมตร 
เหนือระดบันํา้ทะเล เมืองต้าหลีจ่ึงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี 
 เมืองโบราณต้าหล่ี สร้างขึน้เม่ือกวา่ 1,000 ปีมาแล้ว แตย่งัคงสภาพเมือง
ท่ียังสมบูรณ์ และสวยงามให้นักเดินทางได้สมัผัสบรรยากาศเมืองเก่าท่ี เคย
เจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีต และช่ืนชมสถาปัตยกรรม บ้านเรือนแบบโบราณ
ตามแนวถนน รวมถึงมีถนนสายเก่าท่ีตัดผ่านตัวเมือง มีพ่อค้าแม่ค้าชน
พืน้เมืองมาค้าขายสิง่ของ ไม่วา่จะเป็นอาหาร ของฝาก ผ้าพืน้เมือง เคร่ืองเงิน 
และหินอ่อน ให้นกัทอ่งเท่ียวได้เดินด่ืมด่ํากบัวิถีชิวิตของคนพืน้เมือง ไปพร้อมๆ
กบัชมเมืองเก่า เหมือนได้ย้อนชมประวติัศาสตร์ ได้ตัง้แตเ่ช้าจรดยามค่ําคืน 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
เย็น บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 พัก    MAN JIANG HONG HOTEL หรือเทียบเท่า 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

วันที่สอง    ต้าหล่ี – วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – แชงกรีล่า – โค้ง
แรกแม่นํา้แยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรีล่า                                                 

                                                                                                    (เช้า/เที่ยง/เย็น)            

เช้า  บริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม 

 วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย (วัดกวนอิมถาง) วดัเจ้าแม่กวนอิมแหง่
เมืองต้าหลี ่อยูห่า่งจากเมืองโบราณต้าหลีล่งไปทางทิศใต้ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 10 นาที “ วดัเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย” มีตํานานเลา่ขานของวดัเจ้า

แม่กวนอิมแหง่นีม้าตัง้แตส่มยัราชวงศ์ถงั เลา่วา่ ในสมยันัน้เจ้าแม่กวนอิมได้
แปลงกายเป็นหญิงชราอายปุระมาณ 80 ปี แบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลงัเพื่อ
ขวางเหลา่ทหารไม่ให้สามารถเข้ามาตีเมืองต้าหลีไ่ด้ ซึง่เม่ือเหลา่ทหารเห็นวา่
แม้แตห่ญิงชรายงัแข็งแกร่งมากขนาดนี ้คนวยัหนุม่สาวจะต้องมีกําลงัในการตอ่สู้มหาศาลอยา่งแนน่อน จึงทําการยกทพักลบั 
และชาวเมืองต้าหลีจ่ึงร่วมใจกนัสร้างวดันีข้ึน้มาในครัง้นัน้เพื่อเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง  
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ผา่นชม เจดีย์สามองค์ แห่งวดัฉงเซิ่ง สร้างในสมยัราชวงค์ถงัของจีน (ในช่วง ค.ศ.836) เป็นสมยัท่ีศาสนาพทุธ นิกาย
มหายานเจริญรุ่งเรือง เจดีย์สามองค์ จึงนีเ้ปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของเมือง
ต้าหลี ่โดยได้สร้างเจดีย์องค์หลกั (ตรงกลาง) มีช่ือวา่เจดีย์ “เชียนหลินถ่า” เป็น
รูปทรงสีเ่หลีย่ม ความสงู 69.13 เมตร มี 16 ชัน้ และแตล่ะชัน้จะมีแทน่
ประดิษฐานพระพทุธรูปหินอ่อน ถือเป็นรูปแบบของเจดีย์ท่ีหาพบได้ยาก ไม่
เหมือนกบัเจดีย์ท่ีอ่ืนๆ แตเ่จดีย์อีกสององค์ ถกูสร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์ซ้อง 
สร้างเป็นรูปทรงแปดเหลีย่ม เน่ืองจากชาวจีนนัน้ถือวา่รูปแปดเหลีย่มขึน้ไปคือ 
ทรงกลม เจดีย์ทัง้สององค์ มีความสงู 42.19 เมตร มี 10 ชัน้ เจดีย์ถกูจดัวางให้
สมมาตรกนั เจดีย์สององค์ด้านซ้ายและขวาตัง้อยูห่า่งกนั 97.5 เมตร และหา่ง
จากเจดีย์องค์หลกัระยะ 70 เมตรเทา่กนั เจดีย์สามองค์ มีเร่ืองเลา่ในตํานาน เลา่ขานกนัวา่เป็น “เจดีย์ข่มมังกร” เน่ืองจาก
พืน้ท่ีแถบนีเ้คยประสบเหตอุุทกภยัอยูบ่อ่ยครัง้ สร้างความเสยีหายให้กบัพืน้ท่ีทางการเกษตรของชาวบ้านในพืน้ท่ีอยา่งมาก จึง
ได้สร้างเจดีย์ท่ีมีรูปทรงแตกตา่งกนัสามองค์ขึน้มา เพราะเช่ือตามหลกัฮวงจุ้ยวา่พืน้ท่ีนีเ้ป็นท่ีอยูข่องมงักร เวลามงักรพลกิตวัจะ

เกิดเหตเุพศภยั จึงสร้างเจดีย์ขึน้มาทบัตวัมงักรไว้ อีกตํานานก็เลา่วา่มีมงักรมาเลน่นํา้ในทะเลสาปเอ๋อไห ่ทําให้เกิดนํา้ทว่ม ใน
สมยัโบราณนัน้ชาวบ้านเช่ือวา่มงักรเกรงกลวัตอ่เจดีย์ จึงสร้างขึน้เพื่อไม่ให้มงักรเข้ามาเลน่นํา้อีก เม่ือเจดีย์ถกูสร้างเสร็จ ก็เกิด
เร่ืองนา่อศัจรรย์ คือ พืน้ท่ีบริเวณนัน้ไม่มีนํา้ทว่มอีกเลย 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
เดินทางสู ่ แชงกรีล่า หรือ เดิมมีช่ือว่า เมอืงจงเตีย้น (ใช้เวลาเดนิทาง 5 

ชม.) เป็นชุมชนเก่าของชาวทิเบต มีช่ือเสยีงจากวรรณกรรมบนัลอื
โลก LostHorizons ของ เจมส์ ฮิลตนั ในปี ค.ศ. 1933 จงเตีย้น หรือ แชงกรี

ล่า ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน เขตปกครองพิเศษของชาว
ทิเบตต๋ีชิง บนท่ีราบในวงล้อมของขนุเขา ลกัษณะภมิูประเทศของจงเตีย้น เป็นท่ี
ราบทุง่หญ้า มีภเูขาล้อมรอบ คําวา่ “จง” นัน้หมายถึงศนูย์กลางหรือสิง่ท่ีกว้างใหญ่
อนัเป็นศนูย์กลาง สว่น “เตีย้น” นอกจากจะแปลวา่ทุง่หญ้าแล้ว ยงัแปลวา่ อาณาจกัร ได้ด้วย ในปี พ.ศ 2545 รัฐบาลจีนได้
เปลีย่นช่ือเมืองจงเตีย้นอีกครัง้ จากเดิมท่ีมีช่ือในภาษาทิเบตวา่ “เจีย้นถัง” เป็น “แชงกรี-ล่า” ภาษาจีนออกเสยีงวา่ “เซียงเกอ 

หลี ลา (Xiang Ge Le La) แปลวา่ ท่ีซึง่สริุยนัจนัทราประทบัในดวงจิต เมืองจงเตีย้นนัน้เป็นถ่ินฐานของชาวทิเบตซึง่ตามชาน
เมืองยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ของบ้านท่ีก่อดินขึน้เป็นตกึสีเ่หลีย่ม แตง่ด้วยไม้ซุงขนาดใหญ่ ผู้คนยงัแตง่กายชุดพืน้เมือง 
 แม่นํา้แยงซี มีต้นกําเนิดอยูใ่ต้ธารนํา้แข็งทางทิศตะวนัตกของภเูขาเก้อลาตานตง มณฑลชิงไห ่แม่นํา้แยงซีไหลผา่นไปฝ่ัง
ตะวนัออกของมณฑลชิงไห ่และไหลลงไปทางใต้สูห่บุเขาที่ลกึตามแนวเส้นแบง่เขตแดนระหวา่งมณฑลเสฉวน กบั ทิเบต แล้ว
ไหลเข้าสูม่ณฑลหูหนาน หรือ ฮูนาน ซึง่เส้นทางไหลเลาะ ลาด ตามหบุเขานัน้ได้ลดระดบัความสงูของแม่นํา้จากมากกวา่ 5000
เมตร สูร่ะดบัท่ีต่ํากวา่ 1000เมตร  โค้งแรกแม่นํา้แยงซี (Changjiangdiyiwan) แม่นํา้แยงซีท่ีไหลผา่นเมืองลีเ่จียงช่วงนีมี้ช่ือ
วา่ “จินซาเจียง” แปลว่าแม่นํา้ทรายทอง ณ จดุนีเ้องท่ีแม่นํา้ได้หกัโค้งข้อศอกเป็นโค้งแรก 180 องศา ทําให้ไหลแยกจาก
แม่นํา้สาละวินและแม่นํา้โขง ไปทางทิศตะวนัออก ก่อให้เกิดอารยธรรมจีนท่ียิ่งใหญ่เม่ือหลายพนัปีมาแล้ว กลา่วกนัวา่ถ้าไม่มี
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โค้งนีก็้อาจไม่มีอารยธรรมจีนอนัเกรียงไกร อีกทัง้จุดนีย้งัเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีขบวนทพัของทัง้ขงเบ้ง กบุไลขา่น ใช้เป็นจุดข้าม
แม่นํา้แยงซีไปทําศกึ และเหมาเจอ๋ตงเดินทพัทางไกลหนีการล้อมปราบของพวกก๊กมินตัง๋หา่งจากเมืองเก่าลีเ่จียง 53 กิโลเมตร 
เกิดจากแม่นํา้แยงซี (หรือท่ีคนจีนเรียกวา่ แม่นํา้ฉางเจียง) ท่ีไหลลงมาจากท่ีราบสงูชิงไห่-ทิเบต มากระทบกบัภเูขาไหห่ลอ ทําให้
ทิศทางของแม่นํา้หกัโค้งไปทางทิตะวนัออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็นโค้งนํา้ที่สวยงาม 
 ช่องแคบเสือกระโจน เป็นชอ่งหบุเขาเหนือแม่นํา้แยงซี ในมณฑลยนูนาน ประเทศจีน ตัง้อยูร่ะหวา่งทางแยกของเมืองลี่
เจียงและเมืองจงเตีย้น หา่งจากเมืองลีเ่จียงไปทางเหนือ 60 กิโลเมตร เป็นหบุเขาในช่วงที่แม่นํา้แยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง 
(แม่นํา้ทรายทอง) นํา้บริเวณนีไ้หลเช่ียวมากเกิดจากความลาดชนัของโตรกผาสองข้างที่ลดระดบัลงอยา่งรวดเร็วและช่องแคบท่ี
บีบแคบลงอยา่งฉบัพลนัช่วงที่แคบท่ีสดุมีความกว้างเพียง 30 เมตร ยาว 15 กิโลเมตร ตําแหนง่ท่ีตัง้อยูใ่นบริเวณท่ีแม่นํา้ไหล
ผา่นระหวา่งภเูขาหิมะมงักรหยกท่ีสงู 5,596 เมตร และภเูขาหิมะฮาป๋าที่สงู 5,396 เมตร ซึง่เป็นบริเวณท่ีนํา้ไหลเช่ียวและอยูใ่ต้
หน้าผาสงู 2,000 เมตร ผู้อยูอ่าศยัในบริเวณนีมี้จํานวนเพียงเลก็น้อย สว่นใหญ่เป็นชนพืน้เมืองชาวหนา่ซีโดยจะอาศยัอยูใ่น
หมู่บ้านเลก็ๆบริเวณใกล้เคียงและหาเลีย้งชีพโดยการเพาะปลกูและรับจ้างนําทางคนตา่งถ่ิน 
 
 เมืองโบราณจงเตีย้น อยูใ่นเมืองแชงกรีลา่ บ้านเรือนสว่นใหญ่จะเป็นบ้าน
ไม้ในสไตล์ทิเบต ที่สร้างขึน้มาเพื่อต้องการสือ่ให้นกัทอ่งเท่ียว ได้เข้าใจถึงความ
เป็นมาและย้อนเวลาไปสูอ่ดีตของแชงกรีลา เมืองเก่าจงเตีย้น ตัง้อยูติ่ดกบัยอด
เขาเลก็ ๆ ซึง่บนยอดเขานัน้มี กงล้อมนต์ยกัษ์สงูกว่า 3 ชัน้อยู ่ชาวธิเบตและ
นกัทอ่งเท่ียว นิยมไปหมนุกงล้อนีเ้พื่อความเป็นสริิมงคล 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
เย็น บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 พัก    LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่า 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

วันที่สาม     หุบเขาพระจันทร์สีนํา้เงนิ(รวมกระเช้า) – วัดลามะซงจ้านหลิน – ล่ีเจียง – เมือง
โบราณล่ีเจียง                                                                 (เช้า/เที่ยง/เย็น)                

เช้า         บริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
 

หุบเขาพระจันทร์สีนํา้เงิน (The Valley of Blue moon) เป็นสถานท่ีซึ่งมี
หิมะปกคลุมเกือบตลอดปี มีช่ือเรียกอีกว่า ภูเขาหิมะสือข่า (Shika Snow 
Mountain) ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของแชงกรี-ลา เช่ือกันว่าเป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิ 
ประกอบด้วย 13 ยอดเขา เรียงรายต่อกันลกัษณะคล้ายมังกร เป็นหุบเขาท่ีมี
ทศันียภาพงดงามมาก ให้ทา่น นัง่กระเช้าสู ่จุดชมวิวหบุเขาพระจนัทร์สีนํา้เงิน สงู
กวา่ระดบันํา้ทะเลประมาณ 3,960 เมตร หากว่าไหนฟ้าใส จะมองเห็นยอดภูเขา
หิมะมังกรหยกและยอดภูเขาหิมะเหม่ยลี่ให้ท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของ
ทิวทศัน์เบือ้งลา่งและชมกหุลาบพนัปีหลากสายพนัธ์ุ  
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 วัดลามะซงจ้านหลิน ตัง้อยู่เชิงเขา อยู่ห่างจากเมืองจงเตีย้นไปทางเหนือ
ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพระลามะจําพรรษามากกวา่ 700 รูป สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.
1679 (พ.ศ.2222) สร้างขึน้โดยดะไลลามะองค์ท่ี 5 ในช่วงศตวรรษท่ี 18 สมัย
จักรพรรดิคัง ซีแห่งราชวงศ์ชิง มีรูปแบบคล้ายพระราชวงัโปตาลาท่ีเมืองลาซา
เมืองหลวงของทิเบต แตย่อ่สว่นลงมา   มีการเปรียบเทียบว่า "หากพระราชวงัโป
ตาลาเป็นศนูย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วดัจงซานหลนิก็เป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธา
ของชาวพทุธบริเวณท่ีราบสงูทิเบตนัน่เอง  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
-------------------------------------------------------------------------------------  

  เดินทางสู ่เมืองล่ีเจียง (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม.) เป็นเมืองซึง่ตัง้อยูใ่นหบุเขาที่มีทศันียภาพงดงาม เป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวห
นา่ซี ถือเป็นชนกลุม่น้อยท่ีมีความนา่สนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมที่เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง  

 เมืองโบราณล่ีเจียง  ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม ค.ศ. 1997 ก่อตัง้ขึน้ใน
ปลายราชวงศ์ซอ่งใต้ ต้นราชวงศ์หยวน ท่ีชาวมองโกลได้ขยายอาณาเขตเข้ามา
ปกครองจีน ชมความงามของเมืองโบราณท่ีมีประวัติยาวนานมากว่า 800 ปี  
เคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย TEA HORSE ย่านเมือง
เก่านีมี้ช่ือเสียงจากคูคลองและสะพานท่ีมีอยู่มากมาย จนได้รับการขนานนาม
วา่ “เวนิสตะวันออก” ซึง่ยงัคงความงามในอดีตไว้อยา่งสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารท่ียงัคงปลิว
ไปมาตามสายลม ลาํธารนํา้ที่ไหลผา่นเมืองแหง่นี ้ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
เย็น บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 พัก    LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ี   ภูเขาหมิะมังกรหยก (น่ังกระเช้าใหญ่) – SHOW IMPRESSION LIJIANG – อุทยาน
นํา้หยก                                                                           (เช้า/เที่ยง/เย็น)                

     

เช้า         บริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
 

 ภูเขาหิมะมังกรหยก ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง ใน
มณฑลยนูนาน มีหิมะปกคลมุตลอดทัง้ปี ท่ีเรียกกันว่าภูเขาหิมะมังกร ก็เพราะมียอด
เขา 13 ยอดเรียงกนัคล้ายรูปร่างของมังกรและมีหิมะปกคลมุอยุ่นัน่เอง ยอดเขาท่ีสงู
ท่ีสดุมีช่ือวา่ ช่านจึโตว่ 5,596 เมตรเหนือระดบันํา้ทะเล นัง่กระเช้าขึน้สูจุ่ดชมวิวสงูสดุ
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จากระดบันํา้ทะเล 4,506 เมตร ซึง่ทา่นสามารถสมัผสัหิมะท่ีปกคลมุอยูต่ลอดทัง้ปีอยา่งใกล้ชิด เพื่อชมทิวทศัน์และธรรมชาติบน
จุดท่ีสงูท่ีสดุ และสวยงามท่ีสดุ ตลอดสองข้างทางท่ีขึน้ยอดเขา ทิวเขาแห่งนีเ้ม่ือมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะ คล้าย
มงักรขาว กําลงัลอ่งลอยอยูบ่นฟากฟ้า เขาแหง่นีจ้ึงได้ช่ือวา่ภเูขาหิมะมงักรหยก 
 

SHOW IMPRESSION LIJIANG เป็นอีกหนึง่ผลงานโบว์แดงของผู้ กํากับมือทอง 
จางอีโ้หมว ซึ่งเป็นผลงานชิน้ท่ีสองต่อจากผลงานชิน้แรก IMPRESSION LIU SAN 
JIE ท่ีเมืองหยางซัว่ประสบความสําเร็จเวทีการแสดงถูกสร้างขึน้บริเวณใกล้กับภูเขา
หิมะมงักรหยกเหนือระดบันํา้ทะเล 3,100 เมตร โดยใช้วิวจริงของภเูขาหิมะมังกรหยก
เป็นฉากหลงัประกอบการแสดง การแสดงในภาคนีจ้ะเป็นการสะท้อนเร่ืองราวท่ีเก่ียว
โยงกับภูเขาหิมะมังกรหยก อันศกัด์ิสิทธ์ิ และประเพณีของชนกลุม่น้อยของเมืองลี่
เจียง ใช้ทีมนกัแสดงชนกลุม่น้อยพืน้เมืองกวา่ 600 คน เป็นการแสดงในสถานท่ีจริงท่ี
ยิ่งใหญ่ท่ามกลางภูเขาหิมะ  การแสดงชุดนีใ้ช้ทุนสร้างกว่า 250 ล้านหยวน เป็นชุด

การแสดงในสถานท่ีจริงสดุอลงัการอีกชุดหนึ่งท่ีผู้ ไปเยือนเมืองลี่เจียงไม่ควรพลาด  ***หมายเหตุ โชว์นี้เป็นการแสดงโชว์ละคร

กลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันน้ันๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ท าให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุดอื่น
ทดแทนเท่าน้ัน หากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคนืค่าบริการ*** 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 อุทยานนํา้หยก (Jade Dragon Village) เป็นอุทยานเลก็ๆ ตัง้อยูไ่ม่หา่งจาก 
ภเูขาหิมะมงักรหยกมากนกั และหา่งจากตวัเมืองลีเ่จียง 15 กิโลเมตร ท่ีอุทยานนีมี้
ทิวทศัน์ท่ีสวยงามมากๆ ด้านหลงัเป็นภเูขาหิมะมงักรหยก สว่นด้านหน้าอุทยานก็
เป็นบอ่นํา้ใสเป็นสเีขียวมรกต ซึง่แหลง่นํา้ตรงนีเ้ป็นต้นกําเนิดในเมืองลีเ่จียง
ด้วย เป็นนํา้ที่ไหลลงมาจากภเูขาหิมะ ต้นไม้ยกัษ์อายกุวา่พนัปี ซึง่ในอุทยานนํา้
หยกนีจ้ะมี บอ่นํา้ผดุศกัด์ิสิทธิ ซึง่เป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวนา่ซอียูด้่วยกนักบัรูป
สกัการะของเทพเจ้าผู้คุ้มครองภเูขาหิมะมงักรหยก ตามความเช่ือในวฒันธรรมตงปาของชาวนา่ซีบริเวณอุทยานนํา้หยก สายนํา้
ได้ให้กําเนิดนํา้ตกมงักร 3 ชัน้  
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
เย็น บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 พัก    LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

  วันที่ห้า         ล่ีเจียง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – วัดหยวนทง – ร้านหยก – อิสระช้อปป้ิง                       
                                                                                                          (เช้า/เที่ยง/เย็น)                
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  เช้า        บริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
 

08.55 น. สมัผสัประสบการณ์ใหม่ นัง่รถไฟความเร็วสงูเพื่อเดินทางไปยงั คนุหมิง 
รถไฟขบวนที่ D8662 
11.25 น. เดินทางถึงคนุหมิง  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ร้านบัวหิมะ และ ศนูย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพผอ่นคลายความเม่ือยล้ากบัยานวดขนาดพิเศษ
สตูรเดียวไม่ซํา้ใครพร้อมชมครีมเป่าซูถ่งัหรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ ครีมบวัหิมะ สรรพคณุเป็นเลศิในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผพุองและ
แมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจําบ้าน 
 วัดหยวนทง เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสดุและเก่าแก่ท่ีสดุของมณฑลยนูนาน สร้างขึน้มาตัง้แตส่มยัราชวงศ์ถงั (ค.ศ.618 – ค.ศ.907) 
จนถึงปัจจบุนั เป็นวดัท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 1,200 ปี ตัง้อยูท่ี่ถนนหยวนทงเจียง เป็นอารามทางพระพทุธศาสนาที่ใหญ่
ท่ีสดุในคนุหมิง แตก่ารสร้างวดัแหง่นีด้แูล้วจะแปลกตากวา่วดัอ่ืนๆในจีน เพราะปกติแล้วการสร้างวดัของจีนสว่นมากต้องสร้าง
อยูบ่นภเูขา แตว่ดัหยวนทงสร้างตํ่ากวา่ภเูขาเน่ืองจากวดัแหง่นีไ้ม่ได้สร้างขึน้เพื่อเป็นวดัโดยตรง แตเ่คยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิม
มาก่อน ภายในวดัตกแตง่ร่มร่ืนสวยงาม กลางลานมีสระนํา้ขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระ ลกัษณะ
ของวดัหยวนทงในปัจจุบนัเป็นวดัในสมยัราชวงศ์ชิง เน่ืองจากวดันีไ้ด้ถกูทําลายในสมยัราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยหู
ซาน ผู้ เป็นคนพลกิประวติัศาสตร์จีน เป็นผู้ ท่ีทําให้ประเทศจีนเกิดราชวงศ์ชิง ภายในวดัท่ีศกัด์ิสทิธ์ิและมีช่ือเสยีงแหง่นีเ้ป็นวดัท่ี
ผสมผสานทัง้วดัไทย พม่าและทิเบต ทัง้ยงัเป็นศูนย์กลางของพระพทุธศาสนาถึง 3 นิกาย ได้แก่นิกายมหาญาณ นิกายหินญาณ
และนิกายลามะของธิเบต 
 หยก ท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสยีงของประเทศจีน ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีช่ือเสยีง 
 ช้อปป้ิงอย่างอิสระที่ถนนคนเดิน ให้ทา่นได้เลอืกซือ้สนิค้าตา่งๆ ฝากญาติสนิทมิตรสหาย  
 

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

   
เช้า        บริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
 

ร้านผ้าไหม ท่ีขึน้ช่ือของประเทศของจีน ให้ทา่นได้เลอืกซือ้สนิค้าที่ทําจากผ้าไหม เช่น  ผ้าหม่ เสือ้ผ้า รองเท้า เป็นต้น 
สมควรแก่เวลานําทา่นเดินทางสู ่ทา่อากาศยานฉางสุย่ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ  
12.30 น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD583 

14.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัด์ิภาพทกุทา่น 

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

  SPiRiT OF CHINA   
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** หมายเหตุ **  
รายการทอ่งเท่ียวในครัง้นี ้กําหนดให้มีการเข้าร้านขายสนิค้าพืน้เมืองและของขึน้ช่ือของประเทศจีน  คือ  ร้านหยก,นวดสมนุไพรจีน,ผ้า
ไหมจีน ซึง่จําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันกัทอ่งเท่ียวทกุทา่นทราบวา่ ร้านทกุร้าน
จําเป็นต้องรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรือไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ 
** หากท่านไม่ต้องการเข้าร้านดังกล่าว กรุณาแจ้งทางบริษัททวัร์ เพื่อทาํการเปล่ียนแปลงราคาทัวร์ ทัง้นีขึ้น้อยู่กับทางบริษัทฯ

ที่เมืองจีนจะเป็นผู้กาํหนดราคาที่เปล่ียนแปลงในกรณีนี ้

 

อัตราค่าบริการรวม 
ค่าตั๋วเคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะชัน้ทัศนาจรตามรายการ  
ค่านํา้หนักสัมภาระในการเดนิทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน 
ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบหุรือเทียบเท่า 
ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ 
ค่าจ้างหัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่น 
ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ 
ค่าประกันภยัการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ 
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศจนี( กรุ๊ป)   กรณี สถานทูตแจ้งยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป จะต้องจ่ายเพิ่ม 700 บาทต่อท่าน 
หมายเหต ุบุคคลทา่นใดได้เดินทางไปยงัประเทศ   อิสราเอล,อัฟกานิสถาน,ปากีสถาน,อุซเบกสิถาน,ทาจิกิสถาน,เติร์ก
เมนิสถาน,อิหร่าน,อิรัก,ตุรกี,อียิปต์,ซาอุดีอาระเบีย,ซีเรีย,เลบานอน,จอร์แดน,อินเดีย,ศรีลังกา,แอลจิเรีย,ไนจิเรีย,
ลิเบีย,ซูดาน,คาซัคสถาน,โซมาเรีย,เยเมน,โอมาน    24 ประเทศนี ้ตัง้แตปี่ 2014 ถึงปัจจุบนั    

กรณีที่ท่านเคยเดนิทางประเทศดังกล่าวต้องย่ืนวีซ่าเด่ียว โดยจ่ายเงนิเพิ่ม 700 บาท 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือต้องซือ้ตั๋วเดี่ยวทัง้นีขึ้น้อยู่กับเงื่อนไขสายการบิน 
ค่านํา้หนักสัมภาระนํา้หนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้ (ไม่รวมประกันกระเป๋า) 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มนิิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิป
พนักงานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ  
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
ค่าทาํหนังสือเดนิทาง ค่าวซ่ีาต่างชาติและค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นๆที่พึงใช้
ประกอบส่วนตวั 
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
ค่าทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน สําหรับ หัวหน้าทวัร์+ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ 
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   ท่านละ 30 หยวน/วัน/ท่าน ( 30*6วัน = 180หยวน/ท่าน)    
   **เด็กจ่ายทิปเท่ากับผู้ใหญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE 
(ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 
หากท่านไม่ทานอาหารมือ้ใดมือ้หน่ึง ไม่สามารถคืนเงนิได้    
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน 
 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอย่างน้อย 1อาทิตย์  หากท่านแจ้งช้า อาจทาํให้ทางบริษัท
ฯไม่สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทัน ต้องขออภยัในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผู้เดินทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวันเดินทาง ได้หลังจากทาํการออกตั๋วโดยสารแล้ว  

 
เง่ือนไขการจองทัวร์  
1.ชาํระมัดจาํท่านละ 15,000 บาทหรือตามที่บริษัทฯระบุ โดยโอนเข้าบัญชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงนิ   
(ขอสงวนสิทธ์ิงดรับเชค็ ทุกกรณี) (หากไม่ชาํระตามกําหนดขอสวงวนสิทธ์ิที่จะตัดสิทธ์ิการจองโดยไม่มีเง่ือนไข)  
2.ส่งหลักฐานการชาํระเงนิ ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคช่ันอ่ืนๆ ตามช่องทางที่ท่านสะดวก 
3.ส่งเอกสารหน้าพาสปอร์ต ที่มองเหน็ข้อมูลชัดเจน ในช่องทางที่สะดวก ให้กับทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 
4.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชาํระก่อนการเดนิทาง 20-30 วัน หรือตามวันที่บริษัทกาํหนดในเอกสารเรียกเก็บเงนิ  

 
เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์  

1. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทาง 30 วัน คืนเงนิเตม็จาํนวนที่ท่านได้ชาํระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15-29 วัน คืนเงนิ 50% ของจาํนวนที่ท่านได้ชาํระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิที่ท่านชาํระมาแล้วทุกกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํกับสายการบนิ หรือกรุ๊ปที่ทีการ การันตีค่ามัดจาํที่พัก

โดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้ รวมถึงเที่ยวบนิพเิศษ เช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจาํ หรือค่าทัวร์ทัง้หมดเน่ืองจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบนิ
นัน้ๆ  

 
กรุ๊ปออกเดนิทางได้ 

1. ยอดจองจาํนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดนิทาง (มีหัวหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจาํนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดนิทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 

 
เง่ือนไขการให้บริการ 

 เที่ยวบนิ, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็น
สําคัญ 
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 บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านัน้  

 หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 6เดือน
และไม่สามารถเดนิทางได้) 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, ภัยธรรมชาติ
อันไม่สามรถควบคุมได้  

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายค่าทัวร์ที่ท่านได้ชาํระมาเรียบร้อยแล้ว 

 เน่ืองจากการซือ้ขายทัวร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ทาํการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่านใช้บริการจากทาง
บริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พักที่เดียวกับที่จัดไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ  

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัตเิหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบนิ 

 กรณีท่านไม่สามารถเดนิทางพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเล่ือนกาํหนดเดนิทางไปใช้ในครัง้อ่ืนได้ 

 รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปล่ียน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือปรับให้
เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพ่ือให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความ
เหมาะสมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  

 เม่ือท่านตกลงชาํระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่า
ท่าน ได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 
 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอร์ตต้องมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ   
ก่อนตดัสนิใจจองทวัร์ ควรอา่นเงื่อนไขการเดินทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของทา่น 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป 
(เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านัน้) 

1. รูปถ่าย เฉพาะไฟล์รูปแสกนมาเท่านัน้ ไม่ต้องปริน้หรืออัดส่งตัวจริงมา   

2.สําเนาหนังสือเดนิทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน  
(ต้องชดัเจนเท่านัน้ ลกูค้าไม่ต้องสง่เลม่พาสปอร์ตตวัจริงมา และต้องถ่ายให้ติดทัง้ 2 หน้า ดงัตวัอย่าง) 

 
ตัวอย่างการถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ต  กรณียื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว 
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เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบปกต ิ(เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านัน้) 
1. หนงัสอืเดินทางมีอายนุบัจนถึงวนัเดินทางต้องไม่ต่ํากวา่ 6 เดือน  
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่งสาํหรับประทบัตราอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม 
3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พืน้หลังสีขาว เท่านัน้

,หน้าตรง, เห็นใบห,ู  ห้ามยิม้ , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเคร่ืองประดับ,  
ไม่สวมแว่นตาดาํ และไม่สวมเสือ้สีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เหน็
ใบหน้า*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทาํให้รูปถ่าย
เป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับย่ืนวซ่ีาโดยเด็ดขาด *** 

4. สาํหรับผู้ ท่ีเคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลงัไม่เกิน 2 ปี ขอสาํเนา
หน้าวีซา่จีนท่ีใช้เดินทางครัง้ลา่สดุ (กรณีวีซา่จีนอยูใ่นหนงัสอืเดินทางเลม่
เก่า ขอสาํเนาหน้าหนงัสอืเดินทางเลม่เก่าและหน้าวีซา่จีนท่ีใช้เดินทางครัง้ลา่สดุแนบมาด้วย) 

5. สาํหรับผู้ ท่ีถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องทําเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเทา่นัน้ก่อนการสง่
เอกสารยื่นวีซา่ และ หนงัสอืเดินทางตา่งดาว(เลม่เหลอืง) ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

6. เอกสารกรอกขอวซีา่ กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง และ กรุณากรอกข้อมลูตามความ
เป็นจริงเก่ียวกบั สถานท่ีศกึษา สถานทีทํางาน ตําแหนง่งาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ทํางาน ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิน 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน หมายเลขโทรศพัท์ท่ีทํางาน หมายเลยโทรศพัท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทตู
ตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมลูเทจ็ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพท์สุ่มตรวจ
ทุกวัน) 

7. กรณีเด็ก , นกัเรียน , นกัศกึษา ท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ( อายต่ํุากวา่ 20 ปี ) ต้องแนบสาํเนาสติูบตัร  
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8. กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดา
เดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลกัฐานขอวีซา่ด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อําเภอ ท่ีทา่นอาศยัอยู่ 

9. โปรดทําความเข้าใจวา่สถานทตูจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยื่นวีซา่ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลีย่น
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และ บางครัง้บริษัททวัร์ไม่ทราบลว่งหน้า 

10. ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสอืเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทําวีซา่ทา่นจะต้อง
รับผิดชอบในการอนญุาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ 
ยกเว้นวีซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งการ
เดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์ 

11. กรณีหนงัสอืเดินทางคนตา่งชาติ  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะคนตา่งชาติท่ีทํางานในประเทศไทย และมี
ใบอนญุาตการทํางานในประเทศไทยเทา่นัน้  หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่เข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมสาํหรับหนงัสอืเดินทางตา่งชาติ 

 พาสปอร์ตตวัจริง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต่ํากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม 

 รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 

 ใบอนญุาตการทํางาน 

 หนงัสอืวา่จ้างในการทํางาน 

 สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบสาํเนาทะเบียนสมรส มาด้วย 
12. สถานทตูจีนอาจปฎิเสธไม่รับทําวีซา่ให้ทา่นในกรณีดงัต้องไปนี ้

 ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แตง่หน้าทาปาก 

 นํารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้ 

 นํารูปถ่าย ท่ีมีวิวด้วยหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยนืเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นทําวีซา่ รูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษสติก
เกอร์ หรือ รูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 

13.  **กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

 

( MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................................SURNAME..................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)    
........................................................................................................................................................................................
..................รหสัไปรษณีย์........................... โทรศัพท์บ้าน................................มือถือ......................................... 
 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  



                                                                                                                         ~ 14 ~             

 

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

................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน 
 
ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)................................................................................... 
ตาํแหน่งงาน............................................................................................................................................ 
ที่อยู่สถานที่ทาํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....………………… 
...................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่................. เดือน..................ปี...........................  ถงึ วันที่.......................เดือน.....................ปี........................ 
 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื่อวันที่................. เดือน..................ปี...........................  ถงึ วันที่.................เดือน.......................ปี........................ 
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
หมายเหต ุ
**กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ทาํงาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อ
ใช้ในการขอย่ืนวีซ่า 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทตูจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศพัท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 

 


