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   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่29 ส.ค. – 02 ก.ย. 61  27,900.- 

วนัที ่05-09 ก.ย. 61 26,900.- 

วนัที ่19-23 ก.ย. 61 26,900.- 

คนุหมงิ ตา้ลี ่ล ีเ่จยีง ภเูขาหมิะมงักรหยก 

5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

 เร ิม่ตน้เพยีง 25,900.-           
รายการทวัร ์+ ตัว๋เครือ่งบนิ+วซีา่ 

 

 ชมเมอืงโบราณตา้หลี.่.และกําแพงเมอืงโบราณตา้หลี ่ 
 ชมความงดงามของภเูขาหมิะมังกรหยก(น่ังกระเชา้ใหญ)่  
 ชมเมอืงโบราณลีเ่จยีง...เมอืงแหง่มรดกโลกทางวฒันธรรม  
 เมนูพเิศษ.... อาหารไทย อาหารกวางตุง้สกุีเ้ห็ด 
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วนัที ่19-23 ต.ค. 61 28,900.- 

วนัที ่20-24 ต.ค. 61 28,900.- 

วนัที ่07-11 พ.ย. 61 25,900.- 

วนัที ่14 -18 พ.ย. 61 25,900.- 

วนัที ่21-25 พ.ย. 61 25,900.- 

วนัที ่ 01-05 ธ.ค. 61 26,900.- 

วนัที ่08-12 ธ.ค. 61 26,900.- 

วนัที ่12-16 ธ.ค. 61 25,900.- 

วนัที ่26-30 ธ.ค. 61 28,900.- 

วนัที ่29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 30,900.- 

วนัที ่30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 30,900.- 

  

รวมคา่วซีา่แบบเดีย่ว ทา่นละ 1,500 บาท 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 100 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-คนุหมงิ(สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่)(10.50-14.05)-ตา้หลี ่

07.30 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย 

(TG) โดยมเีจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ

เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-คนุหมงิ(สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่)

(10.50-14.05)-ตา้หลี ่
 ✈ �  MANJIANG HONG HOLIDAY  

HOTEL OR SAME 

2 
หมูบ่า้นซโีจว-ชมทะเลสาบเออ๋ไห-่วัดเจา้แมก่วนอมิ-ตา้หลี-่ลี่

เจยีง-สระมงักรดําเมอืงโบราณลีเ่จยีง 
�  �  �  LIJIANG LUCKY DARGON 

HOTEL OR SAME 

3 
ภเูขาหมิะมงักรหยก(น่ังกระเชา้ใหญ)่-โชวจ์างอวีโ้หมว-อทุยานน้ํา

หยก-รา้นสาหรา่ยเกลยีวทอง-ตา้หลี ่
�  �  �  MANJIANG HONG HOLIDAY  

HOTEL OR SAME 

4 
ตา้หลี ่- คนุหมงิ-รา้นยางพารา-ตําหนักทองจนิเตีย้น- รา้นหยก-

อสิระชอ้ปป้ิง 
�  �  �  LONGWAY OR SAME 

5 
รา้นบวัหมิะ-วัดหยวนทง-คนุหมงิ(สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่)-

กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(15.20-16.30) 
�  �  ✈  
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10.50 น.  ออกเดนิทางสู ่นครคนุหมงิ โดยเทีย่วบนิที ่TG 612 

14.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตนิครคุนหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในมณฑลยูน

นานมปีระชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24 เผา่ครอบคลมุพืน้ทีถ่งึ 15,561 ตารางกโิลเมตร 

อยู่สูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมงิไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ลเิพราะมี

ภมูอิากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี ไมร่อ้นหรอืหนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดูดนักท่องเทีย่วก็คอื

ธรรมชาตทิีส่วยงาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้นําคณะเดนิทางสู่เมอืงตา้หลี ่เขตปกครอง

ตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวันตกเฉียงใตข้องจนีในมณฑลยนูนานตัง้อยูร่ะหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับ

ภเูขาฉางซานทีร่ะดับ 1,975 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล โดยมชีนกลุ่มนอ้ยอาศัยอยูร่่วมกันกว่า 20 เชือ้

ชาต ิเดมิมชีือ่ว่า “หนันเจา” หรอือาณาจักรน่านเจา้ (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ไดเ้ขา้มา

สถาปนาอาณาจักรตา้หลี ่(ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรตา้หลีก่็ถูก กบุไลขา่น ผูเ้ป็น

จักรพรรดชิาวมองโกลพชิติลง แตก่็ยงัคงเหลอืรอ่งรอยอารยธรรมเกา่ใหพ้บเห็นไดบ้นเสน้ทางจากตา้ห

ลีถ่งึลีเ่จยีง 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่MANJIANG HONG HOLIDAY HOTEL OR SAME 

วนัที ่2 เมอืงโบราณตา้หลี-่กําแพงโบราณ-ทะเลสาบเอ๋อไห่-วดัเจา้แม่กวนอมิ-ตา้หลี-่ลีเ่จยีง-สระ

มงักรดาํ-เมอืงโบราณลีเ่จยีง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นสู ่หมูบ่า้นซโีจว หรอื “สีโ่จว” เป็นหมูบ่า้นของชาวไป๋ ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัวถิชีวีติชาวไป๋ และ

ไดเ้ห็นบา้นเรอืนและความเป็นอยูข่องชาวไป๋ ชม วัดเจา้แมก่วนอมิแปลงกายตามตํานานเล่าว่าเจา้แม่

กวนอมิไดแ้ปลงกายเป็นหญงิชราแบกกอ้นหนิใหญไ่วบ้นหลังเพือ่ใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็น เมือ่

ทหารของฝ่ายศัตรูไดเ้ห็นว่าแมแ้ต่หญงิชรายังแข็งแรงถงึเพียงนี้  ถา้เป็นคนวัยหนุ่มสาวจะตอ้งมี

พละกําลังมากมายยากจะต่อสู ้จงึไมไ่ดทํ้าการเขา้โจมตเีมอืงและถอยทัพกลับไปชาวเมอืงจงึสรา้งวัด

แหง่นีข้ ึน้ในสมยัราชวงศถ์ังเป็นวัดทีม่ปีระตมิากรรมเยีย่มยอดแห่งหนึง่ในตา้หลีนํ่าท่านเดนิทางสู ่ทะเล

สาบเอ๋อไห(่ERHAI LAKE)เพือ่ชมความงามของทะเลสาบทะเลสาบเอ๋อไห่ตัง้อยู่บนทีร่าบสูงใน

มณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจนีทีร่ะดับความสูง 1,972 เมตรเหนือ

ระดับน้ําทะเล มคีวามยาวจากรมิฝ่ังทศิเหนือจรดทศิใต ้ 40 กโิลเมตร และจากทศิตะวันออกจรดทศิ

ตะวันตกประมาณ 7-8 กโิลเมตร มพีืน้ที ่250 ตารางกโิลเมตร จงึเป็นทะเลสาบบนทีร่าบสงูทีใ่หญ่เป็น

อันดับสองในสาธารณรัฐประชาชนจนี เขา้ชมวดัเจา้แมก่วนอมิแปลงกายตามตํานานเล่าว่าเจา้แม่

กวนอมิไดแ้ปลงกายเป็นหญงิชราแบกกอ้นหนิใหญไ่วบ้นหลังเพือ่ใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็น เมือ่

ทหารของฝ่ายศัตรูไดเ้ห็นว่าแมแ้ต่หญงิชรายังแข็งแรงถงึเพียงนี้ ถา้เป็นคนวัยหนุ่มสาวจะตอ้งมี

พละกําลังมากมายยากจะต่อสู ้จงึไมไ่ดทํ้าการเขา้โจมตเีมอืงและถอยทัพกลับไปชาวเมอืงจงึสรา้งวัด

แหง่นีข้ ึน้ในสมยัราชวงศถ์ัง เป็นวัดทีม่ปีระตมิากรรมเยีย่มยอดแหง่หนึง่ในตา้หลี ่

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  เดนิทางสูเ่มอืงลีเ่จยีง เป็นเมอืงซึง่ตัง้อยู่ในหุบเขาทีม่ทีัศนียภาพงดงามเป็นถิน่ทีอ่ยูข่องชาวน่าซถีอื

เป็นชนกลุม่นอ้ยทีม่คีวามน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชน่ การมโีครงสรา้งทางสังคม

แบบสตรเีป็นใหญ่ นอกจากนัน้ยังมอีักษรภาพอันเป็นเอกลักษณ์อกีดว้ย เขา้ชมสวนสาธารณะเหย

หลงถาน หรอื สระนํา้มงักรดาํ อยูท่ีท่างชานเมอืงดา้นเหนอืเลา่กนัวา่เมือ่หลายรอ้ยปีกอ่นทีน่ั่นยงัเป็น

บอ่น้ําธรรมดาอยูม่าวันหนึง่มชีาวบา้นเห็นมงักรดําโผลข่ึน้มาจากบอ่น้ําแหง่นัน้ ชาวนาซมีคีวามเชือ่เรือ่ง
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มังกรอยู่แลว้ จงึตัง้ชือ่บ่อน้ําน่ันว่า บ่อน้ํามังกรดํา ปัจจุบันไดป้รับปรุงใหเ้ป็นสวนสาธารณะทีส่วยงาม 

จัดสรา้งสะพานศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจนี สองขา้งทางมตีน้เกาลัดขึน้เต็มมเีนื้อทีป่ระมาณ 4 ตาราง

กโิลเมตร ไดม้กีารจัดแบง่สว่นอยา่งเหมาะสมเป็นบอ่น้ําใน และบอ่น้ํานอก มสีะพานหนิออ่นกัน้ น้ําในบอ่

ผดุขึน้มาจากใตด้นิในลักษณะเป็นตาน้ํา จากนัน้นําทา่นชมเมอืงโบราณลีเ่จยีง หรอืเมอืงโบราณตา้เห

ยยีนเจิง้ ซ ึง่เป็นเมอืงทีส่รา้งขึน้มาในสมัยตน้ราชวงศถ์ัง มปีระวัตยิาวนานกว่า 1,300 ปี ตัวเมอืงตัง้อยู่

ทา่มกลางการโอบลอ้มดว้ยสายน้ํานอ้ยใหญท่ีไ่หลมาจากสระมงักรดํา พืน้ทีต่ัง้ของเมอืงโบราณแห่งนี้มี

รูปร่างลักษณะคลา้ยหนิฝนหมกึจนี ในเขตเมอืงโบราณยังคงความงามในอดตีไวอ้ย่างสมบูรณ์ เช่น 

อาคารไมแ้บบจนีโบราณ ตน้หลวิรมิธารทีย่ังคงปลวิไปมาตามสายลม ลําธารน้ําทีไ่หลผ่านเมอืงแห่งนี้ 

ดว้ยความสวยงามเหล่านี้ทําใหเ้มอืงโบราณลีเ่จยีงไดถู้กบันทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดย

องคก์ารยเูนสโก นอกจากนีย้ามคํ่าคนืก็มกีารประดับไฟแสงสงีดงามอกีดว้ย 

 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่LIJIANG LUCKY DARGON HOTEL OR SAME 

วนัที ่3 ภูเขาหมิะมงักรหยก(น ัง่กระเชา้ใหญ)่-IMPRESSION (โชวจ์างอวีโ้หมว)-อุทยานนํา้หยก-

รา้นสาหรา่ยเกลยีวทอง-ตา้ลี ่

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 นําทกุทา่นเดนิทางสูภ่เูขาหมิะมงักรหยก ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนอืของเมอืงเกา่ลีเ่จยีง เป็นภเูขา



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            GO1KMG-TG001      5 จ ก 13 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  KMG TG001 LEEJEANG  TALEE D54N  DEC18-TG-W07 

สูงที่ตัง้ตระหง่าน ซึง่มหีมิะปกคลุมอยู่ตลอดทัง้ปี จากนัน้นําท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้

ใหญ)่ ขึน้สู่บรเิวณจุดชมววิ บนเขาหมิะมงักรหยกที่ความสูงระดับ 4,506 เมตร ใหท้่านไดส้ัมผัส

ความหนาวเย็นและยิง่ใหญ่ของภูเขาแห่งนี้ และเมือ่มองจากระยะไกลจะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยมังกร

กําลังเลือ้ย สขีาวของหมิะทีป่กคลมุอยูนั่น้ดรูาวกบัหยกขาวทีต่ัดกบัสน้ํีาเงนิของทอ้งฟ้า คลา้ยมงักรขาว

บนฟากฟ้า จงึเป็นทีม่าของชือ่ ภูเขาหมิะมงักรหยก น่ังเอง จากนัน้ชม IMPRESSION LIJIANG 

โชวอ์นัยิง่ใหญ ่โดยผูกํ้ากบัชือ่กอ้งโลก จางอวีโ้หมว ไดเ้นรมติใหภ้เูขาหมิะมงักรหยกเป็นฉากหลัง และ

บรเิวณทุ่งหญา้เป็นเวทกีารแสดง โดยใชนั้กแสดงกว่า 600 ชวีติ แสง ส ีเสยีงการแต่งกายตระการตา 

เล่าเรือ่งราวชวีติความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมอืงลีเ่จยีงความสําเร็จของการแสดงคงตอ้งยก

เครดติใหก้บัจางอีโ้หมวผูกํ้ากบัชาวจนีทีม่ชี ือ่เสยีงในระดับโลกทีล่่าสดุไดฝ้ากผลงานไหก้ับพธิเีปิด-ปิด

กฬีาโอลมิปิก(BEIJING 2008) ทีส่รา้งความประทับใจไปทัง้โลกเมือ่ปลายปี 2551 

หมายเหต ุ: ช่วงหนา้หนาว โชว ์IMPRESSION  LIJIANG  ปิด หากวนัเดนิทางดงักลา่ว

ทางโชวง์ดการแสดง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นโชวล์ีสุ่ย่จนิซาแทน โดยไมต่อ้งแจง้

ใหท้ราบลว่งหนา้และไมม่กีารคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  เดนิทางสู่ อุทยานนํา้หยก ซึง่มตีาน้ําธรรมชาตผิุดขึน้มา 2 ตา เป็นน้ําที่ซมึมาจากการละลายของ

น้ําแข็งบนภูเขาหมิะมังกรหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซกีลมกลืนกับธรรมชาต ิ

ประกอบดว้ยประตสูวรรคซ์ ึง่มรีปูปัน้แกะสลักดว้ยไม ้ขา้งขวาเป็นพ่อ ขา้งซา้ยเป็นแม ่และน้ําตกมังกรที่

ไหลหลั่งไปตามไหล่เขาแบง่เป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกชือ่ว่ามังกรออกถ้ํา ชัน้ทีส่องชือ่ว่ามังกรเล่นน้ํา ชัน้ที่

สามชือ่วา่มงักรโบยบนิ และยงัมตีน้ไมเ้ทวดาซึง่เป็นทีส่ักการบชูาของคนในพืน้ทีม่อีายมุากกว่า 500 ปี 

จากนั้นชมสนิคา้สาหร่ายเกลียวทอง พืชใตน้ํ้าล้ําคุณค่าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพชัน้ยอด ซึง่มี

สารอาหารอยูนั่บไม่ถว้น อาท ิอาหารเสรมิ ครมีสาหร่ายพอกหนา้ จากนัน้นําท่านเดนิทางกลับสู่เมอืง

ตา้หลี ่

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

   พกัที ่ MANJIANG HONG HOLIDAY HOTEL OR SAME 

วนัที ่4 ตา้หลี-่คนุหมงิ-รา้นยางพารา-ตาํหนกัทองจนิเตีย้น-รา้นหยก-อสิระชอ้ปป้ิง 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 เดนิทางกลับสูค่นุหมงิโดยรถโคช้ปรับอากาศ ใหท้า่นไดช้มทัศนยีภาพทีง่ดงาม ตลอดสองขา้งทาง นํา

จากนัน้แวะชม รา้นยางพารา  ใหท้า่นไดเ้ลอืกสนิคา้เพือ่สขุภาพ อาท ิ หมอน ทีน่อน 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําทา่นชมความงามของ ตาํหนกัทองจนิเตีย้น ในอดตีเคยเป็นทีพั่กของอูซ๋นักุย้ “ขนุศกึผูข้ายชาต”ิ 

และนางงามเฉนิหยวนหยวน เป็นตําหนักทีม่ฝีาผนังและหลังคาสรา้งดว้ยทองเหลอืงถงึ 380 ตัน จงึทํา

ใหตํ้าหนักมคีวามสวยเดน่ แลดเูสมอืนทอง จงึไดช้ือ่วา่ “ ตําหนักทอง ” นับไดว้า่เป็นตําหนักทีใ่หญ่

ทีส่ดุของจนี จากนัน้แวะชมหยก ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ กําไร

หยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง จากนัน้ อสิระชอ้ปป้ิง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้

ตา่งๆ รวมถงึสนิคา้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ ฝากญาตสินทิ มติรสหายกอ่นกลบั 

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

   พกัที ่LONGWAY HOTEL OR SAME 

วนัที ่5 รา้นบวัหมิะ-วดัหยวนทง-คุนหมงิ(สนามบนิคุนหมงิฉางสุย่)-กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ
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(15.20-16.30) 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

ท่านเดนิทางสู่ รา้นบวัหมิะและศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีนวดฝ่าเทา้เพือ่สุขภาพผ่อนคลาย

ความเมือ่ยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ้ํ่าใครพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ังหรอืทีรู่จั้กกนัดใีนชือ่ “ครมี

บัวหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจําบา้น

จากนั้นนําคณะเขา้ชม วดัหยวนทง ซึง่เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตัง้อยู่ที่ถนน

หยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมงิอายุเก่าแก่กว่าพันปีภายในวัด

ตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ําขนาดใหญ่ มีสะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ

ดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่ประดษิฐานพระพุทธรูปพระพุทธชนิราช(จําลอง)ซึง่พลเอกเกรยีง

ศักดิ ์ชมะนันทนน์ายกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยใหอ้ญัเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ทีว่ัดหยวนทงแหง่นี ้

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

15.20 น.   อําลานครคนุหมงิเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 613 

16.30 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ 

 

 

  

 

 

หมายเหต ุ: ชว่งหนา้หนาว โชว ์IMPRESSION  LIJIANG  ปิด หากวนัเดนิทางดงักลา่วทางโชวง์ด
การแสดง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นโชวล์ ีสุ่ย่จนิซาแทน โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
และไมม่กีารคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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โปรแกรม : คนุหมงิ ตา้ลี ่ลีเ่จยีง ภเูขาหมิะมงักรหยก 5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไทย (GO1KMG-TG001) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่29 ส.ค. – 02 ก.ย. 61 27,900.- 27,900.- 26,900.- 5,000.- 17,000.- 

วนัที ่05-09 ก.ย. 61 26,900.- 26,900.- 25,900.- 5,000.- 16,000.- 

วนัที ่19-23 ก.ย. 61 26,900.- 26,900.- 25,900.- 5,000.- 16,000.- 

วนัที ่19-23 ต.ค. 61 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,000.- 18,000.- 

วนัที ่20-24 ต.ค. 61 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,000.- 18,000.- 

วนัที ่07-11 พ.ย. 61 25,900.- 25,900.- 24,900.- 5,000.- 15,000.- 

วนัที ่14 -18 พ.ย. 61 25,900.- 25,900.- 24,900.- 5,000.- 15,000.- 

วนัที ่21-25 พ.ย. 61 25,900.- 25,900.- 24,900.- 5,000.- 15,000.- 

วนัที ่ 01-05 ธ.ค. 61 26,900.- 26,900.- 24,900.- 5,000.- 15,000.- 

วนัที ่08-12 ธ.ค. 61 26,900.- 26,900.- 24,900.- 5,000.- 16,000.- 

วนัที ่12-16 ธ.ค. 61 25,900.- 25,900.- 24,900.- 5,000.- 15,000.- 

วนัที ่26-30 ธ.ค. 61 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,000.- 16,000.- 

วนัที ่29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 30,900.- 30,900.- 29,900.- 5,000.- 16,000.- 

วนัที ่30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 30,900.- 30,900.- 29,900.- 5,000.- 17,500.- 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 7,900.- 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ วซีา่ 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่วซีา่ทา่นละ 1,500 บาท*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 100 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

***หวัหนา้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้(ขอความร่วมมอืลูกคา้ทุกท่านแชเ่ทา้), ไขม่กุ, 

รา้นผา้ไหม ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า 

ทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
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2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การชําระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันทําการ (1,500 บาท) 

7.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - 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 + ภาษีน้ํามนั  

9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน้ํ่าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น 

 3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
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4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 100 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1.  คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 

2.  คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 

3.  คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูก

ทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีสาํหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 
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**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันทําการ 2,550 บาท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ํารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. สําหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตํุ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, สําเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีทํ่างาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยูท่ีทํ่างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีทํ่างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้

วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 
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- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมตํ่่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการทํางาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. นํารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. นํารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ทําวซีา่ 

4. นํารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ 

เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกทีม่กีารปรับราคาสูงขึน้ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน้ํามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีทํ่างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีทํ่างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 
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