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 สัมผัสความสวยงามของธรรมชาต ิณ..เมอืงแชงกรลีา่ “ดนิแดนแหง่ความฝัน” 

 พชิติความสงูของ 2ยอดเขา...หุบเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิและ ภูเขาหมิะมงักรหยก  

 ชมความงดงาม....ของเมอืงโบราณลีเ่จยีง... เมืองแหง่มรดกโลก 

 ชมโชว์อันยิง่ใหญ ่…IMPRESSION LIJIANG โดยผูก้ ากับชือ่กอ้งโลก จาง อวี้ โหมว  

 นมัสการพระพทุธชนิราช จ าลอง ณ ...วดัหยวนทง เมอืงคุนหมงิ 

 เมนู พเิศษ!! สุกีเ้ห็ด อาหารไทย อาหารกวางตุง้ 

 

**ไมร่วมคา่ทิปไกดท์้องถิน่ และคนขบัรถ** 
** ราคานีช้วัร ์รวม ภาษสีนามบนิไทย-จนีและคา่ธรรมเนยีมเชื้อเพลงิ** 

** ราคานีไ้มแ่จกกระเป๋า ** 

ก าหนดเดนิทาง   

    วนัที ่ 19-24 ต.ค. 59 (วนัปิยะฯ)  ราคา 25,900.- 
    วนัที ่ 26-31 ต.ค 59    ราคา 26,900.- 
    วนัที ่ 02-07 พ.ย. / 16-21 พ.ย 59  ราคา 26,900.- 
    วนัที ่ 30 พ.ย. - 05 ธ.ค 59 (วนัพอ่)  ราคา 27,900.- 

    วนัที ่ 07-12 ธ.ค 59 (วนัรฐัธรรมนูญ)  ราคา 27,900.- 

    วนัที ่ 21-26 ธ.ค. 59    ราคา 27,900.- 

 
 
    

คนุหมงิ  ตา้หลี ่ ลีเ่จยีง  แชงกรลีา่                  

             หุบเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ 
6 วนั 5 คนื (FD)     

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี 
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      1.กรุงเทพฯ-คุนหมงิ-ตา้ลี-่เมอืงโบราณตา้ลี ่

2.วัดเจา้แม่กวนอมิ-เจดยี์สามองค ์ (ถ่ายรูปดา้นนอก)-ตา้ลี่-แชงกรล่ีา –โคง้
แรกแม่น ้าแยงซเีกยีง-รา้นไข่มุก - ช่องแคบเสอืกระโจน -เมอืงโบราณแชงกรล่ีา 

3. หุบเขาพระจันทรส์นี ้าเงิน - วัดลามะซงจา้นหลนิ –รา้นสาหร่ายเกลยีวทอง 
- เมอืงโบราณลีเ่จยีง 

4. ภูเขาหมิะมังกรหยก (กระเชา้ใหญ่)-โชว ์ IMPRESSION LIJIANG - 

อุทยานน ้าหยก-สระมังกรด า-รา้นใบชา-ตา้หลี ่
      5. ตา้หลี-่คุนหมงิ-วัดหยวนทง-รา้นหยก- ต าหนักทองจนิเตีย้น - อสิระ SHOPPING 

      6. รา้นบัวหมิะ-คุนหมงิ-กรุงเทพฯ 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – คุนหมงิ – ตา้ลี ่– เมอืงโบราณตา้ลี ่ 

04.30 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง บรเิวณเคานเ์ตอร ์สายการบนิ Air Asia (FD) 

โดยมีเจา้หนา้ที ่GO HOLIDAY TOUR คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก

ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทุกท่าน 

 

07.50 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงคุนหมงิ โดยเทีย่วบนิที ่FD582  

11.20 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตนิครคุนหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ในมณฑลยูนนาน มปีระชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถงึ 24 เผ่า ครอบคลุม

พื้นท ีถ่งึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยู่สูงเหนอืระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนห

มงิไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ลิ เพราะมภูีมิอากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่รอ้น

หรอืหนาวจนเกินไปแลว้ สิง่ท ีม่ ีเสน่หด์ึงดูดนักท่องเทีย่วก็คอืธรรมชาติท ีส่วยงาม ผ่าน

พิธกีารตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าคณะเดินทางสู่เมอืงตา้หลี่ เขตปกครองตนเองของ

ชนเผ่าไป๋ ทางตะวันตกเฉยีงใตข้องจนีในมณฑลยูนนาน ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่

กับภูเขาฉางซานทีร่ะดับ 1,975 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล โดยมชีนกลุ่มนอ้ยอาศัยอยู่

ร่วมกันกว่า 20 เชือ้ชาต ิเดมิมชีือ่ว่า “หนนัเจา“ หรอือาณาจักรน่านเจา้ (ค.ศ. 738 – 

903) จนกระทั่งชาวไป๋ไดเ้ขา้มาสถาปนาอาณาจักรตา้หลี ่(ค.ศ. 937) และต่อมาใน 

ค.ศ. 1253 อาณาจักรตา้หลีก่็ถูก กุบไลข่าน ผูเ้ป็นจักรพรรดชิาวมองโกลพิชติลง แต่ก็

ยังคงเหลอืร่องรอยอารยธรรมเก่าใหพ้บเห็นไดบ้นเสน้ทางจากตา้หลีถ่งึลีเ่จยีง  

 

 
คุนหม ิง - ต้าหลี่  

ใช ้เวลาเดินทา ง

ประมาณ 4 ชม. 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย 

เท ีย่วชม เมอืงโบราณแหง่ต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงยีบของเมืองไท่เหอ อัน

เป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจา้ ชมซากเมอืงเก่าและก าแพงเมอืงโบราณ 

พรอ้มชมหลักศิลาหนันเจาซึ่งบันทึกเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างชาวน่านเจา้กับ
ราชวงศถ์ัง 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

พกัที ่ Z MAX  HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่สอง วดัเจา้แมก่วนอมิแปลงกาย-เจดยี์สามองค์(ถา่ยรูปดา้นนอก)–ตา้หลี-่แชงกรลีา่-โคง้แรก

แมน่ า้แยงซเีกยีง-ช่องแคบเสอืกระโจน–เมอืงโบราณแชงกรลีา่ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 ชมวดัเจา้แมก่วนอิมแปลงกายตามต านานเล่าว่าเจา้แม่กวนอมิไดแ้ปลงกายเป็นหญิง

ชราแบกกอ้นหนิใหญ่ไวบ้นหลังเพื่อใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็น เมือ่ทหารของฝ่าย
ศัตรูไดเ้ห็นว่าแมแ้ต่หญิงชรายังแข็งแรงถงึเพียงนี้ ถา้เป็นคนวัยหนุ่มสาวจะตอ้งมี

พละก าลังมากมายยากจะต่อสู ้จงึไม่ไดท้ าการเขา้โจมตีเมืองและถอยทัพกลับไป

ชาวเมอืงจงึสรา้งวัดแห่งนี้ขึน้ในสมัยราชวงศถ์ัง เป็นวัดทีม่ปีระตมิากรรมเยี่ยมยอดแห่ง
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หนึ่งในตา้หลี่ น าท่าน ถ่ายรูปด้านนอก “ซานถ่า” หรือ เจดีย์ 3 องค์ อันเป็น

สัญลักษณ์ของเมอืงตา้ลีท่ ีโ่ดดเด่นงดงาม ตัง้อยู่รมิทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบดว้ยเจดีย์
สขีาวสวยงาม 3 องคโ์ดยองคก์ลางมคีวามสูงถงึ 70 เมตรซึง่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศถ์ัง

จงึมลัีกษณะเหมอืนกับเจดยี์ในเมอืงซอีาน ส่วนองคเ์ล็กอกี 2 องค ์สรา้งเพิ่มเตมิทหีลัง

ในสมัยราชวงศห์ยวน ซึง่เป็นช่วงทีพุ่ทธศาสนาก าลังไดรั้บความนยิมสูงสุด ในประเทศ
จนี เจดยี์ 3 องคม์อีายุกว่า 1,000 ปี และไดม้กีารบูรณะเจดยี์เหล่านีใ้นช่วงปี ค.ศ.1978 

ก็ไดค้น้พบโบราณวัตถุจากศตวรรษที ่7-10 กว่า 600 ชิน้ในองคเ์จดยี์   

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย เดนิทางสู่ เมอืงจงเตีย้น “แชงกรลี่า” ซึง่อยู่ทางทศิตะวันออกเฉยีงเหนอืของมณฑล

ยูนนานซึง่มพีรมแดนตดิกับอาณาเขตน่าซขีองเมอืงลีเ่จยีงและอาณาจักรหยีของเมอืงห

นงิหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมงิถงึ 700 กโิลเมตร และอุดมไปดว้ยธรรมชาติท ี่
งดงามของป่าไมทุ้่งหญา้ภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานาชนดิ ดว้ยภูมปิระเทศรวมกับ

ทัศนยีภาพทีง่ดงาม สถานที่แห่งนีจ้ ึงไดช้ื่อว่า“ดนิแดนแห่งความฝัน” ระหว่างทางแวะ

ชม โค้งแรกแมน่ า้แยงซีเกยีง(ฉางเจียงตีย่ ีว่าน) เกดิจากแม่น ้าแยงซที ีไ่หลลงมา
จากชงิไห่และทเิบต ซึง่เป็นทีร่าบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แลว้หักเสน้ทาง

โคง้ไปทางทศิตะวันออกเฉยีงเหนอื จนเกดิเป็น “โคง้แรกแมน่ า้แยงซี” ขึน้ จากนัน้ชม 

ชอ่งแคบเสือกระโจน ซึง่เป็นช่องแคบช่วงแม่น ้าแยงซไีหลลงมาจากจนิซาเจยีง(แม่น า้
ทรายทอง) เป็นช่องแคบทีม่นี ้าไหลเชีย่วมาก ช่วงทีแ่คบทีสุ่ดประมาณ 30 เมตร ตาม

ต านานเล่าว่า ในอดตีช่องแคบเสือนีส้ามารถกระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มได ้จงึเป็น

ทีม่าของ “ช่องแคบเสือกระโจน” น าชมเมอืงโบราณแชงกรีล่า เป็นศูนย์รวมของ
วัฒนธรรมชาวทเิบตลักษณะคลา้ยชุมชนเมอืงโบราณทเิบตซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคน

พื้นเมอืงและรา้นขายสนิคา้ท ีร่ะลกึมากมาย 

 

ตา้หลี่-แชงกรี

ล่า 
ใ ช้ เ ว ล า

เ ดิ น ท า ง

ประมาณ  
5 ช ัว่โมง 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

พกัที ่  TIAN RUIYANG GUANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่สาม หุบเขาพระจนัทร์สนี ้าเง ิน-วดัลามะซงจ้านหลนิ-ลีเ่จยีง-ร้านสาหรา่ยเกลยีวทอง-เมือง

โบราณลีเ่จยีง 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 น าท่านเดนิทางสู่ หุบเขาพระจนัทรส์ีน า้เงนิ แห่งเมอืงแชงกรล่ีา มคีวามสูงกว่า 4,500 

เมตรจากระดับน ้าทะเล ประกอบดว้ย 13 ยอดเขา เรียงรายต่อกันลักษณะคลา้ยมังกร 

เป็นหุบเขาทีม่ทีัศนียภาพงดงามมาก ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น หนึง่สวรรคบ์นดิน 

สะกดทุกสายตาของผูม้าเยือน น าท่านโดยสารน่ังกระเชา้ ซึง่แบ่งเป็น 2 ช่วง จุดแรกคอื 

ศูนย์ท่องเท ีย่ว หุบเขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ และเปลีย่นกระเชา้ต่อไปยัง จุดบนสุดของ หุบ

เขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ เป็นจุดชมววิแบบ 360 องศา ใหท้่านไดสั้มผัสกับหมิะทีป่กคลุม

ยอดเขาและชืน่ชมกับทวิทัศนอ์ันสวยงามบนยอดเขาทีม่หีมิะปกคลุมเกอืบตลอดปี อสิระ

ถ่ายภาพตามอัธยาศัย  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย เท ีย่วชม วดัลามะซงจา้นหลิน ตัง้อยู่บรเิวณตนีเขาฝอปิง ห่างจากเมอืงจงเตีย้นไปทาง
เหนอื 4 กโิลเมตร สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะทีม่อีายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มพีระ
ลามะจ าพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สรา้งขึน้ในสมัยการปกครองของดะไลลามะองคท์ ี ่5 ซึ่ง
ใกลเ้คยีงกับสมัยอยุธยาตอนตน้ ในช่วงศตวรรษที ่17 สมัยจักรพรรดคัิงซแีห่งราชวงศ์

ชิงไดม้ ีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้งโครงสรา้งของวัดแห่งนี้สรา้งตามแบบ
พระราชวังโปตาลาในเมอืงลาซา(ทเิบต) ทีม่หีอประชุมหลัก 2 หอ้งและโอบลอ้มไปดว้ย
หอ้งพักส าหรับพระกว่า 100 หอ้ง นอกจากนียั้งมโีบราณวัตถุอกีมากมาย รวมทัง้รูปป้ัน
ทองสัมฤทธิท์ ีม่ชีือ่เสยีงมากทีสุ่ด เดนิทางต่อสู่เมอืงลี่เจยีงเป็นเมอืงซึง่ตัง้อยู่ในหุบเขา

 
 
 
 
 
 
 
แชงกรลี่า- 



 

 
 
 

 
 

 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์      Kunming 6283-DEC-6D-FD-W07 

ทีม่ทีัศนยีภาพงดงามเป็นถิน่ท ีอ่ยู่ของชาวน่าซถีอืเป็นชนกลุ่มนอ้ยทีม่คีวามน่าสนใจทั ้ง
ทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเช่นการมีโครงสรา้งทางสังคมแบบสตรเีป็นใหญ่
นอกจากนัน้ยังมภีาษาภาพทีเ่ป็นเอกลักษณ์อกีดว้ย แวะชมสนิคา้สาหรา่ยเกลียวทอง
พืชใตน้ ้าล ้าคุณค่าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพชัน้ยอด ซึ่งมสีารอาหารอยู่นับไม่ถว้น อาทิ 
อาหารเสรมิ ครมีสาหร่ายพอกหนา้ น าท่านชมเมอืงโบราณลี่เจียงหรอืเมอืงโบราณตา้
เหยียนเจิง้ซึง่เป็นเมืองทีส่รา้งขึน้มาในสมัยตน้ราชวงศถ์ังมปีระวัตยิาวนานกว่า 1,300 ปี
ตัวเมอืงตัง้อยู่ท่ามกลางการโอบลอ้มดว้ยสายน ้านอ้ยใหญ่ทีไ่หลมาจากสระมังกรด าพื้น
ท ีตั่ง้ของเมอืงโบราณแห่งนี้มรูีปร่างลักษณะคลา้ยหนิฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณ
ยังคงความงามในอดีตไวอ้ย่างสมบูรณ์เช่นอาคารไมแ้บบจีนโบราณตน้หลิวริมธารที่
ยังคงปลวิไปมาตามสายลมล าธารน ้าท ีไ่หลผ่านเมอืงแห่งนีด้ว้ยความสวยงามเหล่านีท้ า
ใหเ้มอืงโบราณลีเ่จยีงไดถู้กบันทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองคก์ารยูเนสโก
นอกจากนีย้ามค ่าคนืก็มกีารประดับไฟแสงสงีดงามอกีดว้ย 

ลี่เจยีง 
ใ ช้ เ ว ล า
เดนิทาง 
ประมาณ 
2.30 ชม. 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  อาหารไทย 

พกัที ่ GUAN GUANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่สี ่ ภูเขาหมิะมงักรหยก (น ัง่กระเช้าใหญ)่–IMPRESSION (โชว์จางอวี้โหมว)– 

อุทยานน า้หยก–สระน า้มงักรด า-รา้นใบชา-ตา้หลี ่
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าคณะโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้ใหญ)่ ขึน้สู่บรเิวณจุดชมวิวเขาหมิะมงักร
หยกทีค่วามสูงระดับ 4,506 เมตร ใหท้่านไดสั้มผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขา
แห่งนี ้บรเิวณเขามตีน้ฉ าฉายูนนานทีม่อีายุกว่าพันปี เทอืกเขานีห้ากมองดูแลว้ลักษณะ
คลา้ยมังกรนอนอยู่บนกอ้นเมฆ จงึเป็นทีม่าของชือ่เทอืกเขาจากนัน้ชม IMPRESSION 
LIJIANGโชวอ์ันยิ่งใหญ่ โดยผูก้ ากับชือ่กอ้งโลก จางอวีโ้หมว ไดเ้นรมติใหภู้เขาหมิะ
มังกรหยกเป็นฉากหลัง และบรเิวณทุ่งหญา้เป็นเวทกีารแสดง โดยใชนั้กแสดงกว่า 600 
ชวีติ แสง ส ีเสยีงการแต่งกายตระการตา เล่าเรือ่งราวชวีติความเป็นอยู่เก ี่ยวกับชาวเผ่า
ต่างๆ ของเมืองลี่เจยีง ความส าเร็จของการแสดงคงตอ้งยกเครดติใหก้ับจางอีโ้หมวผู ้
ก ากับชาวจีนทีม่ ีชื่อเสียงในระดับโลกที่ล่าสุดไดฝ้ากผลงานไหก้ับพิธีเปิด-ปิดกีฬา
โอลมิปิก(BEIJING 2008) ทีส่รา้งความประทับใจไปทัง้โลกเมือ่ปลายปี 2551 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย เดนิทางสู่ อุทยานน า้หยกซึง่มตีาน ้าธรรมชาตผุิดขึ้นมา 2 ตา เป็นน ้าท ี่ซมึมาจากการ

ละลายของน ้าแข็งบนภูเขาหมิะมังกรหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี

กลมกลนืกับธรรมชาติประกอบดว้ยประตูสวรรคซ์ึ่งมรูีปป้ันแกะสลักดว้ยไมข้า้งขวาเป็น

พ่อขา้งซา้ยเป็นแม่และน ้าตกมังกรทีไ่หลหล่ังไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกชื่อ

ว่ามังกรออกถ ้า ชัน้ท ีส่องชือ่ว่ามังกรเล่นน ้า ชัน้ท ีส่ามชือ่ว่ามังกรโบยบนิ และยังมตีน้ไม ้

เทวดาซึง่เป็นทีสั่กการบูชาของคนในพื้นท ีม่อีายุมากกว่า 500 ปี เขา้ชมสวนสาธารณะ

เหยหลงถาน หรอื สระน า้มงักรด า อยู่ท ีท่างชานเมอืงดา้นเหนอื เล่ากันว่าเมือ่หลาย

รอ้ยปีก่อนทีน่ั่นยังเป็นบ่อน ้าธรรมดาอยู่มาวันหนึง่ม ีชาวบา้นเห็นมังกรด าโผล่ขึน้มาจาก

บ่อน ้าแห่งนัน้ ชาวนาซมีคีวามเชือ่เรือ่งมังกรอยู่แลว้ จงึตัง้ชือ่บ่อน ้าน่ันว่า บ่อน ้ามังกรด า 

ปัจจุบันไดป้รับปรุงใหเ้ป็นสวนสาธารณะทีส่วยงาม จัดสรา้งสะพานศาลาพักผ่อนแบบเก๋ง

จนี สองขา้งทางมตีน้เกาลัดขึน้เต็มมเีนือ้ท ีป่ระมาณ 4 ตารางกโิลเมตรไดม้กีารจัดแบ่ง

ส่วนอย่างเหมาะสมเป็นบ่อน ้าในและบ่อน ้านอก มสีะพานหนิอ่อนกัน้ น ้าในบ่อผุดขึน้มา

จากใตด้นิในลักษณะเป็นตาน ้า แวะชมิชาทีม่ ีคุณภาพ และมชีื่อเสยีงของประเทศจีน 

จากนัน้คณะเดนิทางกลับสู่เมอืงตา้หลี่ 

 
  ลี่เจยีง-ตา้หลี่  
ใ ช้ เ ว ล า

เ ดิ น ท า ง

ประมาณ  
      2.30 ชม. 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  อาหารกวางตุง้ 

พกัที ่ Z MAX  HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
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วนัที่หา้ ตา้หลี ่- คุนหมงิ-รา้นไขมุ่ก – ต าหนกัทองจนิเตีย้น - รา้นหยก - วดัหยวนทง – อสิระช้อป

ป้ิงหา้งวอลมารท์ หรอืถนนคนเดนิ  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 หลังอาหารเชา้น าคณะเดนิทางสู่เมอืงคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดใน

มณฑลยูนนาน มีประชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถงึ 24 เผ่าครอบคลุมพื้นท ี่

ถงึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยู่สูงเหนอืระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมงิได ้

ชือ่ว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลเิพราะมภูีมอิากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่รอ้นหรือ

หนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ท ีม่เีสน่หด์งึดูดนักท่องเท ีย่วก็คอืธรรมชาตทิ ีส่วยงาม 

ตา้หลี่-คุนหมงิ 

ใ ช้ เ ว ล า

เดนิทาง    

   ประมาณ  

     4 ชม. 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

 น าท่านแวะชม รา้นไขมุ่ก สนิคา้ท ีม่ ีคุณภาพ และมชีื่อเสยีงของเมอืงจีน มีสนิคา้ให ้
เลอืกซือ้เลอืกชมมากมาย เช่น สรอ้ยคอ สรอ้ยขอ้มอื แหวน ก าไล ครมีไข่มุกเป็นตน้  

น าคณะเขา้ชมวดัหยวนทง ซึง่เป็นวัดทีใ่หญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน ตัง้อยู่ท ีถ่นน

หยวนทงเจยีง เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในคุนหมงิอายุเก่าแก่กว่าพันปี
ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมสีระน ้าขนาดใหญ่ มีสะพานขา้มไปสู่ศาลา

แปดเหลีย่มกลางสระ ดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่ประดษิฐานพระพุทธรูปพระพุทธ

ชนิราช(จ าลอง) ซึง่พลเอกเกรยีงศักดิ ์ชมะนันทน ์นายกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยให ้
อัญเชญิไปประดษิฐานไวท้ ีวั่ดหยวนทงแห่งนี ้น าท่านชมความงามของ ต าหนกัทองจนิ

เตีย้น ในอดตีเคยเป็นทีพั่กของอู๋ซันกุย้ “ขุนศกึผูข้ายชาต”ิ และนางงามเฉนิหยวนหยวน 

เป็นต าหนักทีม่ฝีาผนังและหลังคาสรา้งดว้ยทองเหลืองถงึ 380 ตัน จงึท าใหต้ าหนักมี
ความสวยเด่นแลดูเสมอืนทอง จงึไดช้ือ่ว่า “ ต าหนักทอง ” นับไดว่้าเป็นต าหนักทีใ่หญ่

ทีสุ่ดของจนี จากนัน้แวะชมหยก ท ี่มคุีณภาพและมชีื่อเสยีงของประเทศจนี ใหท้่านได ้

เลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลทีม่ชีือ่เสยีง จากนัน้อิสระชอ้ปป้ิง
หา้งวอลมาร์ท หรอืถนนคนเดนิ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ รวมถึงสนิคา้ของที่

ระลกึพื้นเมอืงต่างๆ ฝากญาตสินทิ มติรสหายก่อนกลับ  

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  สุกีเ้ห็ด 

พกัที ่ LONGWAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่หก รา้นบวัหมิะ– คุนหมงิ – กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าท่านเดินทางสู่ ร้านบวัหมิะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจนี ใหท้่านนวดฝ่า

เทา้เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดยีวไม่ซ ้าใคร 

พรอ้มชมครมีเป่าซู่ถัง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “ครมีบัวหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษา

แผลไฟไหม ้พุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบา้น  สมควรแก่เวลาน าท่าน

เดนิทางสู่สนามบนิ 

 

12.30 น. ออกเดนิทางกลับสู่ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยเทีย่วบนิที ่FD583  

14.00 น. ถงึ ทา่อากาศยาดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพทุกท่าน  

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 
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อตัราคา่บรกิาร   

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 
ผูใ้หญ ่

เด็กอายตุ ่า

กว่า 12 ปี 
นอนกับผูใ้หญ ่

1 ทา่น 

เด็กอายตุ ่า
กว่า12 ปี 

นอนกับผูใ้หญ ่ 

2 ทา่นเสริม
เตยีง 

เด็กอายตุ ่ากว่า
12 ปี 

นอนกับผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น ไม่เสริม
เตยีง 

พักเดีย่ว 

วันที ่19-24 ต.ค. 59 (วันปิยะ) 25,900 25,900 25,900 25,900 4,800 

วันที ่26-31 ต.ค 59   26,900 26,900 26,900 26,900 4,800 

วันที ่02-07 /16-21 พ.ย 59  26,900 26,900 26,900 26,900 4,800 

วันที ่30 พ.ย.-05 ธ.ค 59(วันพ่อ)  27,900 27,900 27,900 27,900 4,800 

วันที ่07-12/-26 ธ.ค. 59 27,900 27,900 27,900 27,900 4,800 

 ไมร้บัจอยแลนด ์  

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นที่ระบุในโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, ไขมุ่ก ,รา้นผ้าไหม,รา้นสาหรา่ยเกลยีวทอง 
ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัท่องเที่ยวทุกทา่น

ทราบว่า ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็น
หลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้สิน้ 
 
อตัรานีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2. ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) 

3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเท ีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

7. ค่าธรรมเนยีมการยื่นขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนี 4 วันท าการ (1,500 บาท)  

8. คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี (รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน,       

 เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท) 

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี  (รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน,     

9.  เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท 

10. ราคารวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีน า้มนั   
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อตัรานีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด  30 กโิลกรัมต่อท่าน ส่วนเกนิกโิลกรัมละ 500 บาท 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดีฯลฯ 

5. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 
7. คา่ทปิไกด ์วนัละ  10 หยวนตอ่คน ตอ่วนั และ คนขบัรถ วนัละ  10 หยวนตอ่คน ตอ่วนั แปลวา่     
    เดนิทางท ัง้หมด  6 วนั จา่ยทปิไกด ์ 60  หยวน  คนขบั  60 หยวน รวมเป็น 120 หยวน ตอ่คน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

การยกเลิก 

1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วัน คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วัน เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใช่จ่ายทัง้หมด 

4. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าท ีพั่กโดยตรง   

    หรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิไดร้วมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น  

    Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็นการเหมา 

    จ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้         

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหัีวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง  
2. ส่วนทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดก่อนการเดนิทาง 15 วัน 
 
หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2.บรษัิทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ ปฏิวัตแิละอืน่ๆท ีอ่ยู่นอกเหนอืการ
ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุ  
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท ีย่วจะสิ้นสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบค่าบรกิารที่
ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับราคาต๋ัวเครือ่งบนิ
ตามสถานการณ์ดังกล่าว 
7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ ืน่ทดแทนให ้แต่
จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 
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9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร
จัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่าน
สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุก 

คร ัง้มเิชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้สิ้น 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืนและมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่งเอกสาร

ยื่นวซ่ีา 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รุณากรอกใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิเพื่อประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา 

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ์ ตอ้งแนบสูตบัิตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบัิตรและสูตบัิตรของเด็กฉบับแปล(โดย

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

และในกรณีท ีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทางดว้ย 

8. ขอ้มูลจรงิเก ีย่วกับสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยู่ปัจจุบันทีอ่ยู่ท ีท่ างานญาตทิ ีต่ดิต่อไดใ้นกรณฉุีกเฉนิ

หมายเลขโทรศัพทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรบัทราบวา่หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเท็จอาจมี

การระงบัการออกวซีา่เล่มทีม่ปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทสุ์่มตรวจทุกวนั) 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวซ่ีา ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 

5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลี่ยนระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบล่วงหนา้   

11. ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบั้ตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซ่ีาใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบั้ตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจ

ตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย์  

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวต่างชาต ิ

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิ ีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเท่านัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซี่าใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิ่ม3,560บาท 

2. หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิ ืน่ๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท 

-เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ท ีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 

อย่างนอ้ย2 หนา้เต็ม   
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2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน 

 5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย์ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเก่า ท ีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลัง ท ีถ่่ายเล่น หรอืรูปยืนเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื่อยื่นท าวซ่ีา 

4. น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตคิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์

 

อตัราคา่วซี่าดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางล่าชา้ 

 

 ยืน่วซี่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 
(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยี่ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยี ลตัเวีย 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย์ โปรตุเกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวีเดน  

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวีซา่ดว่นได)้ 

 
**การขอวซี่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล ีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซี่าโดย 

ไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 

ประกาศ   เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษีน า้มนัขึน้
ในอนาคต ซึ่งทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ 

 
**เนือ่งจากสถานทูตจนีมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซี่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

 
เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชือ่-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS./ MRS./ MR.) 

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  

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

รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัทบ์า้น............................มอืถอื....................... 

ทีอ่ยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 



 

 
 
 

 
 

 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์      Kunming 6283-DEC-6D-FD-W07 

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

...........................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น................................ 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

ต าแหนง่าน

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน  / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  

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

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

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแล้ว   

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

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ.................................  

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

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

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

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

 

หมายเหตุ 

**   กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**   ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแล้วไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความ

ไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 


