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 สมัผัสความสวยงามของธรรมชาต ิณ..เมอืงแชงกรลีา่“ดนิแดนแหง่ความฝนั” 

 พชิติความสงูของ 2ยอดเขา...หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิและ ภเูขาหมิะมงักรหยก 

 ชมความงดงาม....ของเมอืงโบราณลีเ่จยีง... เมอืงแหง่มรดกโลก 

 ชมโชวอ์ันยิง่ใหญ ่…IMPRESSION LIJIANGโดยผูก้ ากับชือ่กอ้งโลก จาง อวี ้โหมว  

 นมัสการพระพทุธชนิราช จ าลอง ณ ...วดัหยวนทงเมอืงคนุหมงิ 

 เมนู พเิศษ!! สกุ ีเ้ห็ด อาหารไทย อาหารกวางตุง้ 

**ไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่ และคนขบัรถ** 
** ราคานีช้วัร ์รวม ภาษสีนามบนิไทย-จนีและคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ** 

** ราคานีไ้มแ่จกกระเป๋า ** 

ก าหนดเดนิทาง  วนัที ่ 26-31 ต.ค.59/09-14 พ.ย.59  ราคา 27,900.- 
    วนัที ่ 07-12 ธ.ค.59 (วนัรฐัธรรมนญู)  ราคา 28,900.- 
    วนัที ่ 28 ธ.ค. 59-02 ม.ค. 60 (วนัปีใหม)่ ราคา 30,900.- 
    วนัที ่ 29 ธ.ค. 59-03 ม.ค. 60 (วนัปีใหม)่   ราคา 30,900.- 

 

1.กรงุเทพฯ-คนุหมงิ-ตา้ลี-่เมอืงโบราณตา้ลี ่

2.วัดเจา้แมก่วนอมิ-เจดยีส์ามองค ์(ถา่ยรปูดา้นนอก)-ตา้ลี-่แชงกรลีา่-โคง้

แรกแมน่ ้าแยงซเีกยีง-ชอ่งแคบเสอืกระโจน-เมอืงโบราณแชงกรลีา่ 

3.หบุเขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ-วัดลามะซงจา้นหลนิ-รา้นสาหรา่ยเกลยีวทอง-

เมอืงโบราณลีเ่จยีง 

คนุหมงิ ตา้หลี ่ล ีเ่จยีง  แชงกรลีา่                  
              หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ 

6 วนั 5 คนื (TG) 
โดยสายการบนิไทย 
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4.ภเูขาหมิะมงักรหยก (กระเชา้ใหญ)่-โชว ์IMPRESSION LIJIANG-อทุยาน

น ้าหยก-สระมงักรด า-รา้นใบชา-ตา้หลี ่

5.ตา้หลี-่คนุหมงิ-รา้นหยก-รา้นไขม่กุ-ต าหนักทองจนิเตีย้น-อสิระ SHOPPING 

6.วดัหยวนทง –รา้นบวัหมิะ–คนุหมงิ-กรงุเทพฯ 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – คนุหมงิ – ตา้ลี ่– เมอืงโบราณตา้ลี ่ 

08.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 4 ประตู

ทางเขา้ 4 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (TG)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

10.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงคนุหมงิโดยเทีย่วบนิทีT่G612  

14.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิเมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุใน

มณฑลยนูนานมปีระชากร 33 ลา้นคนโดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24 เผา่ครอบคลมุพืน้ทีถ่งึ 

15,561 ตารางกโิลเมตรอยูส่งูเหนอืระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตรคนุหมงิไดช้ือ่วา่

เป็นเมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ลเิพราะมภีมูอิากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปีไมร่อ้นหรอืหนาว

จนเกนิไปแลว้สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วกค็อืธรรมชาตทิีส่วยงามผา่นพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืง จากนัน้น าคณะเดนิทางสูเ่มอืงตา้หลีเ่ขตปกครองตนเองของชนเผา่ไป๋ทาง

ตะวันตกเฉียงใตข้องจนีในมณฑลยนูนานตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบเออ๋ไหก่บัภเูขาฉางซานที่

ระดับ 1,975 เมตรเหนอืระดบัน ้าทะเลโดยมชีนกลุม่นอ้ยอาศัยอยูร่ว่มกนักวา่ 20 เชือ้ชาติ

เดมิมชีือ่วา่“หนนัเจา“หรอือาณาจกัรน่านเจา้ (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ไดเ้ขา้

มาสถาปนาอาณาจักรตา้หลี ่(ค.ศ. 937) และตอ่มาในค.ศ. 1253 อาณาจักรตา้หลีก่ถ็กู

กบุไลขา่นผูเ้ป็นจักรพรรดชิาวมองโกลพชิติลงแตก่็ยงัคงเหลอืรอ่งรอยอารยธรรมเกา่ใหพ้บ

เห็นไดบ้นเสน้ทางจากตา้หลีถ่งึลีเ่จยีงเทีย่วชมเมอืงโบราณแหง่ตา้หลีส่มัผัสบรรยากาศอนั

สงบเงยีบของเมอืงไทเ่หออนัเป็นนครหลวงของอาณาจกัรโบราณน่านเจา้ชมซากเมอืงเกา่

และก าแพงเมอืงโบราณพรอ้มชมหลักศลิาหนันเจาซึง่บนัทกึเรือ่งราวความสมัพันธ์

ระหวา่งชาวน่านเจา้กบัราชวงศถ์ัง 

 

คนุหมงิ-

ตา้หลี ่

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมาณ  

4 ชม. 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ Z MAX  HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่อง วดัเจา้แมก่วนอมิแปลงกาย-เจดยีส์ามองค(์ถา่ยรปูดา้นนอก)–ตา้ลี-่แชงกรลีา่-โคง้แรก

แมน่ า้แยงซเีกยีง-ชอ่งแคบเสอืกระโจน–เมอืงโบราณแชงกรลีา่ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 ชมวดัเจา้แมก่วนอมิแปลงกายตามต านานเลา่วา่เจา้แมก่วนอมิไดแ้ปลงกายเป็นหญงิชรา

แบกกอ้นหนิใหญไ่วบ้นหลังเพือ่ใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็น เมือ่ทหารของฝ่ายศัตรไูด ้

เห็นวา่แมแ้ตห่ญงิชรายงัแข็งแรงถงึเพยีงนี ้ถา้เป็นคนวัยหนุ่มสาวจะตอ้งมพีละก าลัง

มากมายยากจะตอ่สู ้จงึไมไ่ดท้ าการเขา้โจมตเีมอืงและถอยทัพกลับไปชาวเมอืงจงึสรา้งวดั

แหง่นีข้ ึน้ในสมยัราชวงศถ์ังเป็นวัดทีม่ปีระตมิากรรมเยีย่มยอดแหง่หนึง่ในตา้หลีน่ าทา่น

ถา่ยรปูดา้นนอก“ซานถา่” หรอื เจดยี ์3 องคอ์นัเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงตา้ลีท่ีโ่ดดเดน่

งดงาม ตัง้อยูร่มิทะเลสาบเออ๋ไห ่ประกอบดว้ยเจดยีส์ขีาวสวยงาม 3 องคโ์ดยองคก์ลางมี
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ความสงูถงึ 70 เมตรซึง่สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศถ์ังจงึมลีกัษณะเหมอืนกบัเจดยีใ์นเมอืงซี

อาน สว่นองคเ์ล็กอกี 2 องค ์สรา้งเพิม่เตมิทหีลังในสมยัราชวงศห์ยวน ซึง่เป็นชว่งทีพ่ทุธ

ศาสนาก าลังไดรั้บความนยิมสงูสดุ ในประเทศจนี เจดยี ์3 องคม์อีายกุวา่ 1,000 ปี และไดม้ี

การบรูณะเจดยีเ์หลา่นีใ้นชว่งปี ค.ศ.1978 ก็ไดค้น้พบโบราณวัตถจุากศตวรรษที ่7-10 กวา่ 

600 ช ิน้ ในองคเ์จดยี ์

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย จากนัน้ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจงเตีย้น “แชงกรลีา่” ซึง่อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนอืของ

มณฑลยนูนานซึง่มพีรมแดนตดิกบัอาณาเขตน่าซขีองเมอืงลีเ่จยีงและอาณาจักรหยขีอง

เมอืงหนงิหลาง ซึง่อยูห่า่งจากนครคนุหมงิถงึ 700 กโิลเมตร และอดุมไปดว้ยธรรมชาตทิี่

งดงามของป่าไมทุ้ง่หญา้ภเูขาทะเลสาบและสตัวน์านาชนดิ ดว้ยภมูปิระเทศรวมกบั

ทัศนยีภาพทีง่ดงาม สถานทีแ่หง่นีจ้งึไดช้ือ่วา่“ดนิแดนแหง่ความฝัน” ระหวา่งทางแวะชม 

โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง (ฉางเจยีงตีย่ ีว่าน)เกดิจากแมน่ ้าแยงซทีีไ่หลลงมาจากชงิไห่

และทเิบต ซึง่เป็นทีร่าบสงูไหลลงมากระทบกบัเขาไหห่ลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้ไปทางทศิ

ตะวันออกเฉียงเหนอื จนเกดิเป็น “โคง้แรกแมน่ า้แยงซ”ี ขึน้จากนัน้ชม ชอ่งแคบเสอื

กระโจน ซึง่เป็นชอ่งแคบชว่งแมน่ ้าแยงซไีหลลงมาจากจนิซาเจยีง(แมน่ ้าทรายทอง) เป็น

ชอ่งแคบทีม่นี ้าไหลเชีย่วมาก ชว่งทีแ่คบทีส่ดุประมาณ 30 เมตร ตามต านานเลา่วา่ ในอดตี

ชอ่งแคบเสอืนีส้ามารถกระโดดขา้มไปยงัฝ่ังตรงขา้มได ้จงึเป็นทีม่าของ “ชอ่งแคบเสอื

กระโจน”น าชมเมอืงโบราณแชงกรลีา่เป็นศนูยร์วมของวัฒนธรรมชาวทเิบตลักษณะ

คลา้ยชมุชนเมอืงโบราณทเิบตซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคนพืน้เมอืงและรา้นขายสนิคา้ที่

ระลกึมากมาย 

 

ตา้หลี-่แช

งกรลีา่ 
ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมาณ  

5 ช ัว่โมง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ SALONG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่าม หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ - วดัลามะซงจา้นหลนิ-ลีเ่จยีง - รา้นสาหรา่ยเกลยีวทอง  -  

เมอืงโบราณลีเ่จยีง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ แหง่เมอืงแชงกรลีา่ มคีวามสงูกวา่ 4,500 

เมตร จากระดบัน ้าทะเล ประกอบดว้ย 13 ยอดเขา เรยีงรายตอ่กนัลกัษณะคลา้ยมงักร เป็น

หบุเขาทีม่ทีัศนยีภาพงดงามมาก ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น สวรรคบ์นดนิ สะกดทกุ

สายตาของผูม้าเยอืน น าทา่นโดยสารน่ังกระเชา้ ซึง่แบง่เป็น 2 ชว่ง จดุแรกคอื ศนูย์

ทอ่งเทีย่ว หบุเขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ และเปลีย่นกระเชา้ตอ่ไปยงั จดุบนสดุของ หบุเขา

พระจันทรส์นี ้าเงนิ เป็นจดุชมววิ แบบ 360 องศา ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัหมิะทีป่กคลมุยอดเขา

อยา่งเต็มที ่และชืน่ชมกบัทวิทศัน ์อนัสวยงามบนยอดเขา ทีม่หีมิะปกคลมุเกอืบตลอดปี 

อสิระถา่ยภาพตามอธัยาศัย 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย เทีย่วชม วดัลามะซงจา้นหลนิ ตัง้อยูบ่รเิวณตนีเขาฝอปิงหา่งจากเมอืงจงเตีย้นไปทาง
เหนอื 4 กโิลเมตรสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 300 ปีมพีระลา
มะจ าพรรษาอยูก่วา่ 700 รปูสรา้งขึน้ในสมยัการปกครองของดะไลลามะองคท์ี ่5 ซึง่
ใกลเ้คยีงกบัสมยัอยธุยาตอนตน้ในชว่งศตวรรษที ่17 สมยัจักรพรรดคิังซแีหง่ราชวงศช์งิได ้
มกีารซอ่มแซมตอ่เตมิอกีหลายครัง้โครงสรา้งของวัดแหง่นีส้รา้งตามแบบพระราชวังโปตา
ลาในเมอืงลาซา(ทเิบต) ทีม่หีอประชมุหลัก 2 หอ้งและโอบลอ้มไปดว้ยหอ้งพักส าหรับพระ
กวา่ 100 หอ้งนอกจากนีย้งัมโีบราณวัตถอุกีมากมายรวมทัง้รปูปัน้ทองสมัฤทธิท์ีม่ชี ือ่เสยีง
มากทีส่ดุเดนิทางตอ่สูเ่มอืงลีเ่จยีงเป็นเมอืงซึง่ตัง้อยูใ่นหบุเขาทีม่ทีัศนยีภาพงดงามเป็นถิน่
ทีอ่ยูข่องชาวน่าซถีอืเป็นชนกลุม่นอ้ยทีม่คีวามน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนยีมและ
วัฒนธรรมเชน่การมโีครงสรา้งทางสงัคมแบบสตรเีป็นใหญน่อกจากนัน้ยงัมภีาษาภาพทีเ่ป็น

 
แชงกรลีา่-ลี่

เจยีง 
ใชเ้วลา
เดนิทาง 
ประมาณ 
2.30 ชม. 
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เอกลักษณ์อกีดว้ยแวะชมสนิคา้สาหรา่ยเกลยีวทองพชืใตน้ ้าล ้าคณุคา่อาหารเสรมิเพือ่
สขุภาพชัน้ยอด ซึง่มสีารอาหารอยูนั่บไมถ่ว้น อาท ิอาหารเสรมิ ครมีสาหรา่ยพอกหนา้น า
ทา่นชมเมอืงโบราณลีเ่จยีงหรอืเมอืงโบราณตา้เหยยีนเจิง้ซ ึง่เป็นเมอืงทีส่รา้งขึน้มาใน
สมยัตน้ราชวงศถ์ังมปีระวตัยิาวนานกวา่ 1,300 ปีตัวเมอืงตัง้อยูท่า่มกลางการโอบลอ้มดว้ย
สายน ้านอ้ยใหญท่ีไ่หลมาจากสระมงักรด าพืน้ทีต่ัง้ของเมอืงโบราณแหง่นีม้รีปูรา่งลกัษณะ
คลา้ยหนิฝนหมกึจนีในเขตเมอืงโบราณยงัคงความงามในอดตีไวอ้ยา่งสมบรูณ์เชน่อาคาร
ไมแ้บบจนีโบราณตน้หลวิรมิธารทีย่งัคงปลวิไปมาตามสายลมล าธารน ้าทีไ่หลผา่นเมอืงแหง่
นีด้ว้ยความสวยงามเหลา่นีท้ าใหเ้มอืงโบราณลีเ่จยีงไดถ้กูบนัทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของโลกโดยองคก์ารยเูนสโกนอกจากนีย้ามค า่คนืก็มกีารประดับไฟแสงสงีดงามอกีดว้ย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

พกัที ่ GUAN GUANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่  ภเูขาหมิะมงักรหยก(น ัง่กระเชา้ใหญ)่–IMPRESSION (โชวจ์างอวีโ้หมว)– 

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

 น าคณะโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้ใหญ)่ ขึน้สูบ่รเิวณจดุชมววิเขาหมิะมงักรหยกที่
ความสงูระดับ 4,506 เมตรใหท้า่นไดส้มัผัสความหนาวเย็นและยิง่ใหญข่องภเูขาแหง่นี ้
บรเิวณเขามตีน้ฉ าฉายนูนานทีม่อีายกุวา่พันปีเทอืกเขานีห้ากมองดแูลว้ลักษณะคลา้ยมงักร
นอนอยูบ่นกอ้นเมฆ จงึเป็นทีม่าของชือ่เทอืกเขา จากนัน้ชม  IMPRESSION LIJIANG
โชวอ์นัยิง่ใหญ ่โดยผูก้ ากบัชือ่กอ้งโลก จาง อวี ้โหมว ไดเ้นรมติใหภ้เูขาหมิะมงักรหยกเป็น
ฉากหลัง และบรเิวณทุง่หญา้เป็นเวทกีารแสดง โดยใชนั้กแสดงกวา่ 600 ชวีติ แสง ส ีเสยีง
การแตง่กายตระการตา เลา่เรือ่งราวชวีติความเป็นอยู ่และชาวเผา่ตา่งๆ ของเมอืงลีเ่จยีง
ความส าเร็จของการแสดงคงตอ้งยกเครดติใหก้บัจางอีโ้หมวผูก้ ากบัชาวจนีทีม่ชี ือ่เสยีงใน
ระดับโลกลา่สดุไดฝ้ากผลงานไหก้บัพธิเีปิด-ปิดกฬีาโอลมิปิก(BEIJING 2008) ทีส่รา้ง
ความประทับใจไปทัง้โลกเมือ่ปลายปี 2551 
**หมายเหต ุ เนือ่งจาก ระหวา่งวนัที ่21 – 31 ธ.ค. 2016 มปีระกาศจากสถานทีจ่ดัแสดง โชว ์
IMPRESSION LIJIANG ท าการปิดปรบัปรงุช ัว่คราว และจะกลบัมาเปิดการแสดงอกีคร ัง้ใน วนัที ่1 
ม.ค. 2017 ในชว่งเวลาดงักลา่วทีม่กีารปิดปรบัปรงุ จงึทดแทนดว้ยการแสดงโชว ์ชดุ LIJIANG 
LISHUI JINSHA (ในโรงละคร) 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย เดนิทางสู ่อทุยานน า้หยกซึง่มตีาน ้าธรรมชาตผิดุขึน้มา 2 ตา เป็นน ้าทีซ่มึมาจากการ

ละลายของน ้าแข็งบนภเูขาหมิะมงักรหยก เป็นสถานทีแ่สดงวัฒนธรรมของชนเผา่นาซี

กลมกลนืกบัธรรมชาตปิระกอบดว้ยประตสูวรรคซ์ ึง่มรีปูปัน้แกะสลักดว้ยไมข้า้งขวาเป็นพอ่

ขา้งซา้ยเป็นแมแ่ละน ้าตกมงักรทีไ่หลหลั่งไปตามไหลเ่ขาแบง่เป็น 3 ชัน้ชัน้แรกชือ่วา่มงักร

ออกถ ้าชัน้ทีส่องชือ่วา่มงักรเลน่น ้าชัน้ทีส่ามชือ่วา่มงักรโบยบนิและยงัมตีน้ไมเ้ทวดาซึง่เป็น

ทีส่กัการบชูาของคนในพืน้ทีม่อีายมุากกวา่ 500 ปีเขา้ชมสวนสาธารณะเหยหลงถาน 

หรอื สระน า้มงักรด า อยูท่ีท่างชานเมอืงดา้นเหนอืเลา่กนัวา่เมือ่หลายรอ้ยปีกอ่นทีน่ั่นยงั

เป็นบอ่น ้าธรรมดาอยูม่าวันหนึง่มชีาวบา้นเห็นมงักรด าโผลข่ึน้มาจากบอ่น ้าแหง่นัน้ชาวนาซี

มคีวามเชือ่เรือ่งมงักรอยูแ่ลว้ จงึตัง้ชือ่บอ่น ้าน่ันวา่ บอ่น ้ามงักรด า ปัจจบุนัไดป้รับปรงุใหเ้ป็น

สวนสาธารณะทีส่วยงามจัดสรา้งสะพานศาลาพกัผอ่นแบบเกง๋จนีสองขา้งทางมตีน้เกาลดั

ขึน้เต็มมเีนือ้ทีป่ระมาณ 4 ตารางกโิลเมตรไดม้กีารจัดแบง่สว่นอยา่งเหมาะสมเป็นบอ่น ้าใน 

และบอ่น ้านอก มสีะพานหนิออ่นกัน้ น ้าในบอ่ผดุขึน้มาจากใตด้นิในลกัษณะเป็นตาน ้า แวะ

ชมิชา ทีม่คีณุภาพ และมชีือ่เสยีงของประเทศจนี จากนัน้คณะเดนิทางกลับสูเ่มอืงตา้หลี ่

 
ลีเ่จยีง-ตา้ห

ลี ่

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมาณ 

2.30 ชม. 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ Z MAX HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีห่า้ ตา้หลี-่คนุหมงิ-รา้นไขม่กุ-ต าหนกัทองจนิเตีย้น-รา้นหยก-อสิระชอ้ปป้ิงหา้งวอลมารท์ 

หรอืถนนคนเดนิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 หลังอาหารเชา้น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิเมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุใน

มณฑลยนูนานมปีระชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24 เผา่ครอบคลมุพืน้ทีถ่งึ 

15,561 ตารางกโิลเมตร อยูส่งูเหนอืระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตรคนุหมงิไดช้ือ่วา่

เป็นเมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ลเิพราะมภีมูอิากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี ไมร่อ้นหรอืหนาว

จนเกนิไปแลว้ สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วกค็อืธรรมชาตทิีส่วยงาม 

ตา้หลี-่คนุห

มงิ 

ใชเ้วลา

เดนิทาง 

ประมาณ 

4 ชม. 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

 น าทา่นแวะชม รา้นไขม่กุ สนิคา้ทีม่คีณุภาพ และมชีือ่เสยีงของเมอืงจนี มสีนิคา้ใหเ้ลอืก

ซือ้ เลอืกชมมากมาย เชน่ สรอ้ยคอ สรอ้ยขอ้มอื แหวน ก าไล ครมีไขม่กุเป็นตน้น าทา่นชม

ความงามของ ต าหนกัทองจนิเตีย้นในอดตีเคยเป็นทีพ่กัของอูซ๋นักุย้ “ขนุศกึผูข้ายชาต”ิ 

และนางงามเฉนิหยวนหยวน เป็นต าหนักทีม่ฝีาผนังและหลังคาสรา้งดว้ยทองเหลอืงถงึ 

380 ตัน จงึท าใหต้ าหนักมคีวามสวยเดน่ แลดเูสมอืนทอง จงึไดช้ือ่วา่“ ต าหนักทอง ” นับ

ไดว้า่เป็นต าหนักทีใ่หญท่ีส่ดุของจนี จากนัน้แวะชมหยก ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของ

ประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง

จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงหา้งวอลมารท์ หรอืถนนคนเดนิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ 

รวมถงึสนิคา้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ ฝากญาตสินทิ มติรสหายกอ่นกลบั 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร สกุีเ้ห็ด 

พกัที ่ LONGWAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่ก วดัหยวนทง-รา้นบวัหมิะ– คนุหมงิ – กรงุเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าคณะเขา้ชมวดัหยวนทงซึง่เป็นวดัทีใ่หญแ่ละเกา่แกข่องมณฑลยนูนานตัง้อยูท่ีถ่นน

หยวนทงเจยีงเป็นอารามทางพระพทุธศาสนาทีใ่หญท่ีส่ดุในคนุหมงิอายเุกา่แกก่วา่พันปี

ภายในวดัตกแตง่รม่รืน่สวยงามกลางลานมสีระน ้าขนาดใหญ ่มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปด

เหลีย่มกลางสระดา้นหลังวดัเป็นอาคารสรา้งใหมป่ระดษิฐานพระพทุธรปูพระพทุธชนิราช

(จ าลอง)ซึง่พลเอกเกรยีงศกัดิ ์ชมะนันทนน์ายกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยใหอ้ญัเชญิไป

ประดษิฐานไวณ้ทีว่ดัหยวนทงแหง่นีน้ าทา่นเดนิทางสู ่รา้นบวัหมิะและศนูยน์วดแพทย์

แผนโบราณจนีใหท้า่นนวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กบัยานวดขนาด

พเิศษสตูรเดยีวไมซ่ า้ใครพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ังหรอืทีรู่จั้กกนัดใีนชือ่ “ครมีบวัหมิะ” 

สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบา้น 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   อาหาร
กวางตุง้ 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

15.20 น. ออกเดนิทางกลับสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยเทีย่วบนิทีT่G 613  

16.35น. ถงึทา่อากาศยานานาชาตสิวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพทกุทา่น  

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 
ผูใ้หญ ่

เด็กอายตุ า่
กวา่ 12 ปี 
นอนกับ
ผูใ้หญ ่
1 ทา่น 

เด็กอายตุ า่
กวา่12 ปี 

นอนกับผูใ้หญ ่ 
2 ทา่นเสรมิ

เตยีง 

เด็กอายตุ า่กวา่
12 ปี 

นอนกับผูใ้หญ ่ 
2 ทา่น ไมเ่สรมิ

เตยีง 

พกั
เดีย่ว 

วนัที ่26-31ต.ค. 59 / 
        09-14 พ.ย. 59 

27,900 27,900 26,900 25,900 4,800 

วนัที ่07-12 ธ.ค.59 
        (วนัหยดุ รฐัธรรมนญู) 

28,900 28,900 27,900 26,900 4,800 

วนัที ่28 ธ.ค.59 –02 ม.ค 60  
      /29 ธ.ค 59 -03 ม.ค. 60  
       (วนัหยดุ วนัปีใหม)่ 

30,900 30,900 29,900 28,900 4,800 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 20,900 4,800 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืบวัหมิะ, หยก, ชา,ไขม่กุ,รา้นผา้ไหม,รา้นสาหรา่ยเกลยีวทอง 
ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่น
ทราบวา่ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั
ไมม่กีารบงัคบัใดๆท ัง้ส ิน้ 
 
อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

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

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

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

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

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,  

9. เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท 

10. ราคารวมภาษสีนามบนิทกุแหง่ + ภาษนี า้มนั   
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อตัรานีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด  30 กโิลกรัมตอ่ทา่น สว่นเกนิกโิลกรัมละ 500 บาท 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

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

 

การยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืค าใช จ ายท ัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บค าใช จ ายท านละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ่ยกวา่ 15 วนัก อนเดนิทางทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บค าใช จ ายท ัง้หมด 

4.ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรง 

หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิไดร้วมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ 

Extra Flight และCharter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดเนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมา 

จา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้         

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ10,000บาทพรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง  
2. สว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 
 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2.บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหต ุ 
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบค่าบรกิารที่
ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่
พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิ
ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่
จะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
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8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร
จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น
สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้
จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุ 

คร ัง้มเิชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสาร

ยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รณุากรอกใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา 

 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

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

และในกรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทางดว้ย 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจบุนัทีอ่ยูท่ีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศัพทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรบัทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมี

การระงบัการออกวซีา่เลม่ทีม่ปีญัหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 

5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่3,560บาท 

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

-เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
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1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

อยา่งนอ้ย2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

 5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

 

 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 
(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
 

 
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดย 

ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 

ประกาศ   เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนัข ึน้
ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ 

 

**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 
 
 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 
**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS./ MRS./ MR.) 

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

สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร์    Kunming Tarly 5106-DEC-6D-TG-W07 

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

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

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

ต าแหนง่าน

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน / สถานศกึษา(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

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

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

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

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

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่นพรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

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

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

หมายเหต ุ

**   กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**   ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความ

ไม่สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่  ประโยชนข์องตวัท่านเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอย่าง

เครง่ครดั) 

 


