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คนุหมงิ หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ 

IMPRESSION LIJIANG  

6 วนั 5 คนื โดยสายการบนิไชน่า่อสีเทริน์ (MU) 

เร ิม่ตน้เพยีง       22,900.- 
                 รายการทัวร ์+ ตัว๋ครือ่งบนิ+คา่วซีา่  

 ชมวดัลามะ...จําลองมาจากพระราชวงัโปตาลากง แหง่ทเิบต  
 พชิติ 2 ภเูขาหมิะ หบุเขาสน้ํีาเงนิ  
 เทีย่วเชยีงกรลีา่ เมอืงแหง่ความฝัน   
 ชมความงดงามของมรดกโลก เมอืงลีเ่จยีง  
 ชมโชวฝี์มอืของผูกํ้ากับชือ่ดังจางอวีโ้หมว ..IMPRESSION LIJIANG  

 เมนู พเิศษ!! สกุีป้ลาแซลมอน อาหารกวางตุง้ สกุีเ้ห็ด 
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   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่21-26 ส.ค. 61 26,900.- 

วนัที ่28 ส.ค. – 02 ก.ย. 61 22,900.- 

วนัที ่07-12 ก.ย. 61 23,900.- 

วนัที ่17-22 ก.ย. 61 23,900.- 

วนัที ่12-17 ต.ค. 61 25,900.- 

วนัที ่15-21 ต.ค. 61 25,900.- 

 

ราคา รวมคา่วซีา่แบบเดีย่ว ทา่นละ 1,500 บาท แลว้ 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 120 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
 

 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-คนุหมงิ(สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่)-
(07.50-11.40) ตา้หลี-่หมูบ่า้นซโีจว 

✈ �  �  
MANJIANG HONG HOTEL 

OR SAME 

2 
ผา่นชมเจดยีส์ามองค-์ผา่นชมทะเลสาบเออ่ไห่-แชงกรลีา่-โคง้แรก

แมน้ํ่าแยงซเีกยีง-ชอ่งแคบเสอืกระโจน-เมอืงโบราณแชงกรลีา่ �  �  �  
TIANRUI SUNSHINE 

HOTEL OR SAME 

3 
วดัลามะซงจา้นหลงิ-หบุเขาพระจันทรส์น้ํีาเงนิ(รวมกระเชา้ไป-

กลบั)-ลีเ่จยีง-เมอืงโบราณลีเ่จยีง �  �  �  
LUCKY DARGON HOTEL 

OR SAME 

4 
ภเูขาหมิะมังกรหยก(กระเชา้ใหญ)่-โชว ์IMPRESSION LIJIANG-

อทุยานน้ําหยก-สระมังกรดํา-รา้นใบชา-ตา้หลี ่ �  �  �  
MANJIANG HONG HOTEL 

OR SAME 

5 รา้นสาหร่ายเกลยีวทอง-คนุหมงิ-รา้นผา้ไหม-ประตมูา้ทองไกห่ยก �  �  �  
LONGWAY HOTEL  

OR SAME 

6 

วดัหยวนทง-รา้นหยก-รา้นนวดฝ่าเทา้-ตําหนักทองจนิเตีย้น-คนุหมงิ-

(สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่) – กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู ิ)

(23.00-00.50) 
�  �  � ✈  

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-คนุหมงิ(สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่)-(07.50-11.40) ตา้หลี-่

หมูบ่า้นซโีจว 

04.30 น. คุณะพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประตูทางเขา้10 

เคานเ์ตอร ์U สายการบนิไชน่าอสีเทริน์ (MU) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวย
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ความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

07.50 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยเทีย่วบนิที ่MU2584 

11.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตนิครคุนหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลยูนนาน มี

ประชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถงึ 24 เผ่า ครอบคลุมพืน้ทีถ่งึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยูส่งู

เหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมงิไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ล ิเพราะมภีมูอิากาศที่

เย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่รอ้นหรือหนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ที่มเีสน่ห์ดงึดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาตทิี่

สวยงาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้นําคณะเดนิทางสูเ่มอืงตา้หลี ่(ใชเ้วลาประมาณ 4-5 ชัว่โมง)เขตปกครองตนเองของชนเผา่ไป๋ ทาง

ตะวันตกเฉียงใตข้องจนีในมณฑลยนูนานตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบเออ๋ไหก่บัภเูขาฉางซานทีร่ะดับ 1,975 

เมตรเหนอืระดับน้ําทะเล โดยมชีนกลุม่นอ้ยอาศัยอยูร่ว่มกนักวา่ 20 เชือ้ชาต ิเดมิมชีือ่วา่ “หนันเจา” หรอื

อาณาจกัรน่านเจา้ (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ไดเ้ขา้มาสถาปนาอาณาจกัรตา้หลี ่(ค.ศ. 937) 

และตอ่มาในค.ศ. 1253 อาณาจักรตา้หลีก่ถ็กู กบุไลขา่น ผูเ้ป็นจักรพรรดชิาวมองโกลพชิติลง แตก่็ยงัคง

เหลอืรอ่งรอยอารยธรรมเกา่ใหพ้บเห็นไดบ้นเสน้ทางจากตา้หลีถ่งึลีเ่จยีง นําทา่นสู ่หมูบ่า้นซโีจว หรอื “สี่

โจว” เป็นหมูบ่า้นของชาวไป๋ ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัวถิชีวีติชาวไป๋ และไดเ้ห็นบา้นเรอืนและความเป็นอยู่

ของชาวไป๋ ชม วดัเจา้แมก่วนอมิแปลงกายตามตํานานเลา่วา่เจา้แมก่วนอมิไดแ้ปลงกายเป็นหญงิชราแบก

กอ้นหนิใหญไ่วบ้นหลังเพือ่ใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็น เมือ่ทหารของฝ่ายศตัรไูดเ้ห็นวา่แมแ้ตห่ญงิ

ชรายงัแข็งแรงถงึเพยีงนี ้ถา้เป็นคนวัยหนุ่มสาวจะตอ้งมพีละกําลังมากมายยากจะตอ่สู ้จงึไมไ่ดทํ้าการเขา้

โจมตเีมอืงและถอยทัพกลับไปชาวเมอืงจงึสรา้งวัดแหง่นีข้ ึน้ในสมยัราชวงศถ์ังเป็นวดัทีม่ปีระตมิากรรม

เยีย่มยอดแหง่หนึง่ในตา้หลี ่

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่
  MANJIANG HONG HOTEL OR SAME 

วนัที ่2 
ผา่นชมเจดยีส์ามองค-์ผา่นชมทะเลสาบเออ่ไห-่แชงกรลีา่-โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง-ชอ่งแคบ

เสอืกระโจน-เมอืงโบราณแชงกรลีา่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําท่านผ่านชม “ซานถ่า” หรอื เจดยี ์3 องค ์อันเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงตา้ลีท่ีโ่ดดเด่นงดงาม ตัง้อยูร่มิ

ทะเลสาบเออ๋ไห ่ประกอบดว้ยเจดยีส์ขีาวสวยงาม 3 องคโ์ดยองคก์ลางมคีวามสงูถงึ 70 เมตรซึง่สรา้งขึน้

ในสมยัราชวงศถ์ังจงึมลีักษณะเหมอืนกับเจดยีใ์นเมอืงซอีาน สว่นองคเ์ล็กอกี 2 องค ์สรา้งเพิม่เตมิทหีลัง

ในสมัยราชวงศห์ยวน ซึง่เป็นชว่งทีพุ่ทธศาสนากําลังไดรั้บความนยิมสงูสดุ ในประเทศจนี เจดยี ์3 องคม์ี

อายกุวา่ 1,000 ปี และไดม้กีารบรูณะเจดยีเ์หลา่นี้ในชว่งปี ค.ศ.1978 ก็ไดค้น้พบโบราณวัตถุจากศตวรรษ

ที ่7-10 กวา่ 600 ช ิน้ ในองคเ์จดยี ์ระหวา่งทางผ่านชม ทะเลสาบเออ๋ไห่(ERHAI LAKE)เพือ่ชมความงาม

ของทะเลสาบทะเลสาบเอ๋อไห่ตัง้อยู่บนทีร่าบสูงในมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใตข้องสาธารณรัฐ

ประชาชนจนีทีร่ะดับความสงู 1,972 เมตรเหนอืระดับน้ําทะเล มคีวามยาวจากรมิฝ่ังทศิเหนือจรดทศิใต ้40 

กโิลเมตร และจากทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตกประมาณ 7-8 กโิลเมตร มพีืน้ที ่250 ตารางกโิลเมตร จงึ

เป็นทะเลสาบบนทีร่าบสงูทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองในสาธารณรัฐประชาชนจนี จากนัน้ท่านเดนิทางสู ่เมอืงจง

เตีย้น “แชงกรลี่า” ซึง่อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนานซึง่มพีรมแดนตดิกับอาณาเขต

น่าซขีองเมอืงลีเ่จยีงและอาณาจักรหยขีองเมอืงหนงิหลาง ซึง่อยูห่่างจากนครคุนหมงิถงึ 700 กโิลเมตร 

และอดุมไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามของป่าไมทุ้ง่หญา้ภเูขาทะเลสาบและสตัวน์านาชนดิ ดว้ยภมูปิระเทศรวม

กับทัศนียภาพทีง่ดงาม สถานทีแ่ห่งนี้จงึไดช้ือ่ว่า“ดนิแดนแห่งความฝัน” ระหว่างทางผ่านชม โคง้แรก
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แมน้ํ่าแยงซเีกยีง (ฉางเจยีงตีย่ีว่าน)เกดิจากแมน้ํ่าแยงซทีีไ่หลลงมาจากชงิไห่และทเิบต ซึง่เป็นทีร่าบสงู

ไหลลงมากระทบกบัเขาไหห่ลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้ไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนอื จนเกดิเป็น “โคง้แรก

แมน้ํ่าแยงซ”ี ขึน้จากนัน้ชม ชอ่งแคบเสอืกระโจน ซึง่เป็นชอ่งแคบชว่งแมน้ํ่าแยงซไีหลลงมาจากจนิซา

เจยีง(แมน้ํ่าทรายทอง) เป็นชอ่งแคบทีม่น้ํีาไหลเชีย่วมาก ชว่งทีแ่คบทีส่ดุประมาณ 30 เมตร ตามตํานาน

เล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสอืนี้สามารถกระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มได ้จงึเป็นที่มาของ “ชอ่งแคบเสอื

กระโจน” 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้ชม ชอ่งแคบเสอืกระโจน ซึง่เป็นชอ่งแคบชว่งแมน้ํ่าแยงซไีหลลงมาจากจนิซาเจยีง(แมน้ํ่าทราย

ทอง) เป็นชอ่งแคบทีม่น้ํีาไหลเชีย่วมาก ชว่งทีแ่คบทีส่ดุประมาณ 30 เมตร ตามตํานานเล่าว่า ในอดตีชอ่ง

แคบเสอืนี้สามารถกระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มได ้จงึเป็นทีม่าของ “ชอ่งแคบเสอืกระโจน” นําชมเมอืง

โบราณแชงกรลี่าเป็นศูนยร์วมของวัฒนธรรมชาวทเิบตลักษณะคลา้ยชมุชนเมอืงโบราณทเิบตซึง่เต็มไป

ดว้ยรา้นคา้ของคนพืน้เมอืงและรา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึมากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
 พกัที ่ TIANRUI SUNSHINE HOTEL OR SAME 

วนัที ่3 วดัลามะซงจา้นหลงิ-หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ(รวมกระเชา้ไป-กลบั)-ลีเ่จยีง-เมอืงโบราณลีเ่จยีง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 เทีย่วชม วัดลามะซงจา้นหลนิ ตัง้อยูบ่รเิวณตนีเขาฝอปิง ห่างจากเมอืงจงเตีย้นไปทางเหนือ 4 กโิลเมตร

สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะทีม่อีายเุกา่แกก่ว่า 300 ปีมพีระลามะจําพรรษาอยูก่ว่า 700 รูปสรา้ง

ขึน้ในสมัยการปกครองของดะไลลามะองคท์ี่ 5 ซึง่ใกลเ้คยีงกับสมัยอยุธยาตอนตน้ในชว่งศตวรรษที ่17 

สมยัจักรพรรดคิังซแีหง่ราชวงศช์งิไดม้กีารซอ่มแซมต่อเตมิอกีหลายครัง้โครงสรา้งของวัดแห่งนี้สรา้งตาม

แบบพระราชวังโปตาลาในเมอืงลาซา(ทเิบต) ที่มหีอประชุมหลัก 2 หอ้งและโอบลอ้มไปดว้ยหอ้งพัก

สําหรับพระกวา่ 100 หอ้งนอกจากนี้ยังมโีบราณวัตถุอกีมากมายรวมทัง้รูปปั้นทองสัมฤทธิท์ีม่ชี ือ่เสยีงมาก

ทีส่ดุเดนิทางตอ่สูเ่มอืงลีเ่จยีงเป็นเมอืงซึง่ตัง้อยูใ่นหบุเขาทีม่ทีศันยีภาพงดงามเป็นถิน่ทีอ่ยูข่องชาวน่าซถีอื

เป็นชนกลุม่นอ้ยทีม่คีวามน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนยีมและวัฒนธรรมเชน่การมโีครงสรา้งทางสังคมแบบ

สตรเีป็นใหญน่อกจากนัน้ยังมภีาษาภาพทีเ่ป็นเอกลักษณ์อกีดว้ย นําท่านเดนิทางสู ่หุบเขาพระจันทรส์น้ํีา

เงนิ แหง่เมอืงแชงกรลีา่ มคีวามสงูกวา่ 4,500 เมตร จากระดับน้ําทะเล ประกอบดว้ย 13 ยอดเขา เรยีงราย

ต่อกันลักษณะคลา้ยมังกร เป็นหุบเขาทีม่ทีัศนียภาพงดงามมาก ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น สวรรคบ์นดนิ 

สะกดทุกสายตาของผูม้าเยอืน นําท่านโดยสารน่ังกระเชา้ ซึง่แบง่เป็น 2 ชว่ง จุดแรกคอื ศูนยท์่องเทีย่ว 

หบุเขาพระจันทรส์น้ํีาเงนิ และเปลีย่นกระเชา้ต่อไปยัง จุดบนสดุของ หุบเขาพระจันทรส์น้ํีาเงนิ เป็นจุดชม

ววิ แบบ 360 องศา ใหท้่านไดส้ัมผัสกับหมิะที่ปกคลุมยอดเขาอย่างเต็มที ่และชืน่ชมกับทวิทัศน์ อัน
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สวยงามบนยอดเขา ทีม่หีมิะปกคลมุเกอืบตลอดปี อสิระถา่ยภาพตามอธัยาศัย 

 

 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย เดนิทางตอ่สูเ่มอืงลีเ่จยีงเป็นเมอืงซึง่ตัง้อยูใ่นหบุเขาทีม่ทีัศนยีภาพงดงามเป็นถิน่ทีอ่ยูข่องชาวน่าซถีอืเป็น

ชนกลุม่นอ้ยทีม่คีวามน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนยีมและวัฒนธรรมเชน่การมโีครงสรา้งทางสังคมแบบสตรี

เป็นใหญ่นอกจากนัน้ยังมภีาษาภาพที่เป็นเอกลักษณ์อีกดว้ย นําท่านชมเมอืงโบราณลี่เจียงหรือเมอืง

โบราณตา้เหยยีนเจิง้ซ ึง่เป็นเมอืงทีส่รา้งขึน้มาในสมัยตน้ราชวงศถ์ังมปีระวัตยิาวนานกว่า 1,300 ปีตัวเมอืง

ตัง้อยูท่า่มกลางการโอบลอ้มดว้ยสายน้ํานอ้ยใหญท่ีไ่หลมาจากสระมงักรดําพืน้ทีต่ัง้ของเมอืงโบราณแหง่นี้

มรีปูรา่งลักษณะคลา้ยหนิฝนหมกึจนีในเขตเมอืงโบราณยังคงความงามในอดตีไวอ้ยา่งสมบรูณ์เชน่อาคาร

ไมแ้บบจนีโบราณตน้หลวิรมิธารทีย่ังคงปลวิไปมาตามสายลมลําธารน้ําทีไ่หลผ่านเมอืงแห่งนี้ดว้ยความ

สวยงามเหลา่นีทํ้าใหเ้มอืงโบราณลีเ่จยีงไดถ้กูบนัทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองคก์ารยเูนสโก

นอกจากนีย้ามคํ่าคนืก็มกีารประดับไฟแสงสงีดงามอกีดว้ย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
  พกัที ่  LUCKY DARGON HOTEL OR SAME 

วนัที ่4 ภเูขาหมิะมงักรหยก(กระเชา้ใหญ)่-โชว ์IMPRESSION LIJIANG-อทุยานน า้หยก-สระมงักรด า-

รา้นใบชา-ตา้หลี ่

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําคณะโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้ใหญ)่ ขึน้สูบ่รเิวณจดุชมววิเขาหมิะมงักรหยกทีค่วามสงูระดับ 4,506 

เมตรใหท้า่นไดส้มัผัสความหนาวเย็นและยิง่ใหญข่องภเูขาแห่งนี้ บรเิวณเขามตีน้ฉําฉายนูนานทีม่อีายกุว่า

พันปีเทือกเขานี้หากมองดูแลว้ลักษณะคลา้ยมังกรนอนอยู่บนกอ้นเมฆ จงึเป็นที่มาของชือ่เทือกเขา 

จากนัน้ชม  IMPRESSION LIJIANGโชวอ์ันยิง่ใหญ่ โดยผูกํ้ากับชือ่กอ้งโลก จาง อวี ้โหมว ไดเ้นรมติให ้

ภูเขาหมิะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบรเิวณทุ่งหญา้เป็นเวทกีารแสดง โดยใชนั้กแสดงกว่า 600 ชวีติ 

แสง ส ีเสยีงการแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชวีติความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมอืงลีเ่จียง

ความสําเร็จของการแสดงคงตอ้งยกเครดติใหก้ับจางอีโ้หมวผูกํ้ากับชาวจนีทีม่ชี ือ่เสยีงในระดับโลกล่าสดุ

ไดฝ้ากผลงานไหก้ับพธิเีปิด-ปิดกฬีาโอลมิปิก(BEIJING 2008) ที่สรา้งความประทับใจไปทัง้โลกเมือ่

ปลายปี 2551 

หมายเหตุ : ชว่งหนา้หนาว โชว ์IMPRESSION  LIJIANG  ปิด หากวันเดนิทางดังกล่าวทางโชวง์ดการ

แสดง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นโชวล์ีสุ่ย่จนิซาแทน โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และไม่มี

การคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย เดนิทางสู ่อทุยานน้ําหยกซึง่มตีาน้ําธรรมชาตผิดุขึน้มา 2 ตา เป็นน้ําทีซ่มึมาจากการละลายของน้ําแข็งบน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           GO1KMG-MU001         6 จ ก 13 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์   MG MU001 IM LIJIANG 6D5N OCT18-MU-W07 

ภเูขาหมิะมังกรหยก เป็นสถานทีแ่สดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซกีลมกลนืกับธรรมชาตปิระกอบดว้ยประตู

สวรรคซ์ ึง่มรีปูปัน้แกะสลักดว้ยไมข้า้งขวาเป็นพอ่ขา้งซา้ยเป็นแมแ่ละน้ําตกมงักรทีไ่หลหลั่งไปตามไหล่เขา

แบง่เป็น 3 ชัน้ชัน้แรกชือ่ว่ามังกรออกถ้ําชัน้ทีส่องชือ่ว่ามังกรเล่นน้ําชัน้ทีส่ามชือ่ว่ามังกรโบยบนิและยังมี

ตน้ไมเ้ทวดาซึง่เป็นทีส่ักการบชูาของคนในพืน้ทีม่อีายมุากกว่า 500 ปีเขา้ชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน 

หรอื สระน้ํามงักรดํา อยูท่ีท่างชานเมอืงดา้นเหนือเล่ากันว่าเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่นทีน่ั่นยังเป็นบอ่น้ําธรรมดา

อยูม่าวันหนึง่มชีาวบา้นเห็นมังกรดําโผล่ขึน้มาจากบอ่น้ําแห่งนัน้ชาวนาซมีคีวามเชือ่เรือ่งมังกรอยูแ่ลว้ จงึ

ตัง้ชือ่บอ่น้ําน่ันว่า บอ่น้ํามังกรดํา ปัจจุบันไดป้รับปรุงใหเ้ป็นสวนสาธารณะทีส่วยงามจัดสรา้งสะพานศาลา

พักผอ่นแบบเกง๋จนีสองขา้งทางมตีน้เกาลัดขึน้เต็มมเีนือ้ทีป่ระมาณ 4 ตารางกโิลเมตรไดม้กีารจัดแบง่สว่น

อยา่งเหมาะสมเป็นบอ่น้ําใน และบอ่น้ํานอก มสีะพานหนิออ่นกัน้ น้ําในบอ่ผุดขึน้มาจากใตด้นิในลักษณะ

เป็นตาน้ํา นําทา่นแวะชมิชา  หลังจากนัน้เดนิทางกลับสุเ่มอืงตา้หลี ่

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
  พกัที ่  MANJIANG HONG HOTEL OR SAME 

วนัที ่5 รา้นสาหรา่ยเกลยีวทอง-คนุหมงิ-รา้นผา้ไหม-ประตมูา้ทองไกห่ยก 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 แวะชมสนิคา้สาหรา่ยเกลยีวทอง พชืใตน้ํ้าล้ําคณุคา่อาหารเสรมิเพือ่สขุภาพชัน้ยอด ซึง่มสีารอาหารอยูนั่บ

ไมถ่ว้น อาท ิอาหารเสรมิ ครมีสาหร่ายพอกหนา้ นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงคุนหมงิเมอืงเอกและเป็นเมอืงที่

ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมปีระชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถงึ 24 เผ่าครอบคลุมพื้นที่ถงึ 

15,561 ตารางกโิลเมตร อยูส่งูเหนอืระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมงิไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งฤดู

ใบไมผ้ลเิพราะมภีูมอิากาศที่เย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่รอ้นหรือหนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ที่มเีสน่ห์ดงึดูด

นักทอ่งเทีย่วก็คอืธรรมชาตทิีส่วยงาม 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย แวะชมผา้ไหม  สนิคา้ทีม่ชีอ่เสยีงของจนี จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ประตมูา้ทองไกห่ยก ซึง่เป็นประตูศักดิส์ทิธิ์

คูบ่า้นคูเ่มอืงของอาณาจักรยนูานโบราณเชือ่วา่ใครไดล้อดประตแูหง่นี ้แลว้จะทําใหศ้ริมิงคลเพิม่ขึน้ทวคีณู  

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ รวมถงึสนิคา้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ ฝากญาตสินทิ มติรสหายกอ่นกลับ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
  พกัที ่ LONGWAY OR SAME 

วนัที ่6 วดัหยวนทง-รา้นหยก-รา้นนวดฝ่าเทา้-ต าหนกัทองจนิเตีย้น-คนุหมงิ-(สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่) 

– กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู ิ)(23.00-00.50) 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําคณะเขา้ชม วดัหยวนทง ซึง่เป็นวัดทีใ่หญแ่ละเกา่แกข่องมณฑลยนูนานตัง้อยูท่ีถ่นนหยวนทงเจยีงเป็น
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คนุหมงิ หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ IMPRESSION LIJIANG 6 วนั 5 คนื โดยสายการบนิไชน่า่อสีเทริน์ 
(GO1KMG-MU001) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

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 ่21-26 ส.ค. 61 26,900.- 26,900.- 25,900.- 6,000.- 19,300.- 

อารามทางพระพทุธศาสนาทีใ่หญท่ีส่ดุในคนุหมงิอายเุกา่แกก่วา่พันปีภายในวัดตกแต่งร่มรืน่สวยงามกลาง

ลานมสีระน้ําขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่

ประดษิฐานพระพุทธรูปพระพุทธชนิราช(จําลอง)ซึง่พลเอกเกรยีงศักดิ ์ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรคีนที ่15 

ของไทยใหอ้ญัเชญิไปประดษิฐานไวณ้ทีว่ัดหยวนทงแหง่นี ้แวะชมหยกสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของจนี 

 

 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นบวัหมิะ และศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีใหท้า่นนวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพผอ่นคลาย

ความเมือ่ยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ้ํ่าใครพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ังหรอืทีรู่จั้กกนัดใีนชือ่ “ครมีบวั

หมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจําบา้น   นําทา่น

สูร่า้นหยก ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ แหวนหยก กําไรหยก สรอ้ยคอหยกเป็นตน้  นํ า ท่ า น ช ม ค ว า ม ง า ม ข อ ง 

ตําหนักทองจนิเตีย้นในอดตีเคยเป็นทีพั่กของอู๋ซนักุย้ “ขนุศกึผูข้ายชาต”ิ และนางงามเฉนิหยวนหยวน 

เป็นตําหนักทีม่ฝีาผนังและหลังคาสรา้งดว้ยทองเหลอืงถงึ 380 ตัน จงึทําใหตํ้าหนักมคีวามสวยเด่น แลดู

เสมอืนทอง จงึไดช้ือ่วา่“ ตําหนักทอง ” นับไดว้า่เป็นตําหนักทีใ่หญท่ีส่ดุของจนี  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

23.00 น.   อําลานครคนุหมงิเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่MU2583 

00.50 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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วนัที ่28 ส.ค.- 02 ก.ย. 61 22,900.- 22,900.- 21,900.- 6,000.- 17,100.- 

วนัที ่07-12 ก.ย. 61 23,900.- 23,900.- 22,900.- 6,000.- 17,600.- 

วนัที ่17-22 ก.ย. 61 23,900.- 23,900.- 22,900.- 6,000.- 17,600.- 

วนัที ่12-17 ต.ค. 61 25,900.- 25,900.- 24,900.- 6,000.- 18,300.- 

วนัที ่16-21 ต.ค. 61 25,900.- 25,900.- 24,900.- 6,000.- 18,300.- 

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

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่วซีา่ทา่นละ 1,500 บาทแลว้*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และทคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 120 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

*** หวัหนา้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

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

ไขม่กุ, รา้นผา้ไหม ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุก

ท่านทราบว่า ทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มี

การบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ 

เพื่อเช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวร์รวมทัง้ไฟล์บนิและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกดิความ

ผดิพลาด ทางบรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ 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 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทีพ่ัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ

พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่า

ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 
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กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันทําการ (1,500 บาท) 

7.  ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 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 20 กโิลกรัม/ทา่น  

3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกั

รดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม รวมเป็น 120 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ข

ได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
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3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่

รับผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบน

เครือ่ง และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงได ้

ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุด

ความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และ

ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการ

เทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทาง

บรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มิ

เชน่นัน้ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 
**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 ดว้ยตนเองเท่านัน้

กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตํุ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสูตบิัตรตัวจรงิ, สําเนาสูตบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับ

แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            
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  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีทํ่างาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีทํ่างาน ญาตทิีต่ดิตอ่

ไดใ้นกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บา้น ทีทํ่างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูต
ตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เล่มทีม่ปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทส์ุ่ม
ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิท
ทัวร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยืน่วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบ
ลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่น
จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่าง
เดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิีทํ่างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ย

ตนเอง  เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก

อยา่งนอ้ย 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(รับรองตราประทับรา้นที่
แปลสถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้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 
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(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 

เนือ่งจากสภาวะน้ํามนัโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน้ํามนัขึน้ในอนาคต ซึง่

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ภาษีน้ํามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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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................................................................. 
(ส าคญัมาก 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  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


