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วนัแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - ตา้หลี่  

07.30 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการบิน THAI 

AIRWAYS พบเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบั และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบับตัรท่ีนัง่บน

เคร่ืองบิน  

10.55 น. เหิรฟ้าสู่ นครคุนหมิง ประเทศจนี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG612 

หมายเหต ุ: กรุป๊ท่ีออกเดินทางตรงกบัวนัพฤหสับดี และวนัอาทิตย ์โดยขาไปเครื่องบินจะ

แวะรบั-ส่ง ผูโ้ดยสารท่ีสนามบินเชียงใหม่ ท าใหเ้วลาออกเดินทางขาไปเร็วข้ึน  

ก าหนดตามเวลาดงัน้ี : BKK - KMG  TG616  09.15 -14.05 น.  

14.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย ประเทศเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเร็ว

กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รบั

กระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดินทาง 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองตา้หลี่ ต้าหล่ีเป็นเมืองเก่าแก่ ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มระหว่าง

ทะเลสาบเอ๋อไห่ และเทือกเขาชังชา้น ซ่ึงมีภูเขามงักรหยกอยู่ทางดา้นตะวนัตกของเมือง เป็น

เมืองเอกของ เขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ ตา้หล่ี มณฑลยูนนานทางตอนใตข้องสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ตา้หล่ีมีช่ือเสียงในฐานะเป็นแหล่งผลิตหินอ่อนหลากหลายชนิด ซ่ึงน าไปใชใ้นการ

ก่อสรา้งและประดับตกแต่งอาคาร รวมถึงธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบและขุนเขาท่ี

งดงาม  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี Z-MAX HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัท่ีสอง เมืองเก่าตา้หลี่ – เจดียส์ามองค(์ผ่านชม) – โคง้แรกแม่น ้ าแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือ

กระโจน – วดัลามะชงจา้นหลิน(วดัโปตาลานอ้ย) - เมืองเก่าจงเตี้ ยน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าคณะเดินชม เมืองเก่าตา้หลี่ ท่ีสรา้งข้ึนเมื่อกวา่ 1,000 ปีกอ่น แต่ถึงแมไ้ดผ่้าน 

 

กาลเวลามาชา้นาน แต่เมืองโบราณแห่งน้ีก็ยงัคงอยู่ใน

สภาพค่อนขา้งสมบูรณ ์ท่านจะเห็นประตูเมืองทั้งดา้นใต้

และดา้นเหนือท่ีมีสถาปัตยกรรมสอดรบักนั ตามสองฟาก

ของถนนสายเก่าแก่มีบ ้านโบราณปลูกสร้างไวอ้ย่าง

กระจัดกระจาย มีถนนสายเก่าแก่ท่ีตัดผ่านตัวเมือง

โบราณสายหน่ึงซ่ึงทุกวนัน้ีไดก้ลายเป็นถนนยา่นการคา้

ท่ีคึกคัก ตามสองขา้งถนนเต็มไปด้วยรา้นคา้ต่างๆ มี

พอ่คา้ชาวไป๋ท่ีแต่งชุดประจ าเผ่าขายสินคา้พ้ืนเมืองต่างๆ 

เช่น หินอ่อนต้าหล่ี ผ้าพ้ืนเมืองและเคร่ืองเงิน  และ

อาหารท้องถ่ืนต่างๆ ระหว่างทางท่านจะได้ผ่านชม 

เจดีย์สามองคแ์ห่งวัดฉงเซ่ิน ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แห่ง

เมืองตา้หล่ี ตั้งตระหง่านเผชิญหน้ากบัทะเลสาป อยูห่่างไปทางเหนือของเมืองเกา่ตา้หล่ีประมาณ

หน่ึงกิโลเมตร โดยเจดียท์ั้งสามก่อสรา้งดว้ยอิฐ องคใ์หญ่ท่ีสุดและเป็นองค์ประธาน 16 ชั้นอยู่

ตรงกลาง มีรูปทรงส่ีเหล่ียม สูง 69.13 เมตร ประดิษฐานเม่ือสรา้งอาณาจกัรตา้หล่ีเมื่อประมาณ 

1,000 ปีท่ีผ่านมา ส่วนเจดียอี์กสององค ์สรา้งในสมยัราชวงศซ์อ้ง  

น าท่านเดินทางสู่  เมืองจงเตี้ ยน(แชงกรี-ล่า) ซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยูน

นานซ่ึงมีพรมแดนติดกบัอาณาเขตหนาซี ของเมืองล่ีเจียง และอาณาจกัรหยี ของเมืองหนิงหลาง 

ซ่ึงอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปดว้ย

ธรรมชาติท่ีงดงามของป่าไม,้ ทุ่งหญา้, ภูเขา, ทะเลสาบ

และสตัวน์านาชนิด ดว้ยภูมิประเทศรวมกบัทศันียภ์าพท่ี

งดงาม สถานท่ีแห่งน้ีจึงไดช่ื้อว่า “ ดินแดนแห่งความฝัน 
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”ระหว่างทางแวะชม โคง้แรกของแม่น ้าแยงซีเกียง ซ่ึงเกิดจากแม่น ้ าจินซาเจียง ท่ีไหลลงมา

จากชิงไห่และทิเบต ซ่ึงเป็นท่ีราบสูงไหลลงมากระทบกบัเขาไห่หลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้180 

องศาไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ไหลไปรวมกบัแมน่ ้าอีกสายหน่ึงกลายเป็นแมน่ ้าแยงซีเกียง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านชม ช่องเขาเสือกระโจน “ไทเกอรลิ์ป ป้ิงจอรจ์’’ ซ่ึงเป็นช่องแคบช่วงแม่น ้าแยงซี

ไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น ้ าทรายทอง) เป็นช่องแคบท่ีมีน ้ าไหลเช่ียวมาก ช่วงท่ีแคบท่ีสุด

ประมาณ 30 เมตร ตามต านานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบน้ีมีความแคบมาก จนท าใหเ้สือสามาร

กระโดดขา้มไปยงัฝัง่ตรงขา้มได ้จึงเป็นท่ีมาของช่ือช่องแคบเสือกระโจน”ซ่ึงท่ีตรงน้ีท่านจะไดช้ม 

 

วิวภูเขาหิมะมงักรหยกในดา้นท่ีสูงท่ีสุดดว้ย หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่เขต เมืองจงเตี้ ยน 

ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกบัทอ้งทุ่งกวา้งแห่งทิเบต เห็นฝงูจามรีแทะเล็มหญา้อยูข่า้งบา้นของชาว

ทิเบต ท่ีอยู่บนความสูง 3,350 เมตร จากระดับน ้าทะเล เป็นจุดทีเจา้หน้าท่ีจีนสนันิฐานว่า คือ

เขตเมืองสวรรค์ หรือ แชงการีล่า ท่ีกล่าวไวใ้นหนังสือ “ขอบฟ้าท่ีเลือนหาย ’’ THE LOST 

HORIZON   

น าท่านชม วัดชงจา้นหลิง วดัลามะท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และมีพระลามะจ าพรรษาอยู่

มากกวา่ 700 รูป สรา้งข้ึนโดยทะไลลามะองคท่ี์ 5 ในปี พ.ศ. 2222 ใชเ้วลาก่อสรา้ง 18 ปี จึง

แลว้เสร็จโดยจกัรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิง วดัจา้นหลินซ่ือมีรูปแบบคลา้ยพระราชวงัโปตาลาท่ีนคร

ลาซา แห่งทิเบต แต่ขนาดมีการยอ่ส่วนลงมา หากวา่โปตาลาเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวทิเบต วดั

จา้นหลินซ่ือน้ีถือวา่เป็นศูนยก์ลางแห่งพุทธศาสนิกชนในบริเวณท่ีราบสูงทิเบตนัน่เอง ท่านจะได้

สมัผสักบัวฒันธรรมของชาวทิเบตเพราะท่ีน่ีคือเขตทิเบตน้อย 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันใหอิ้สระท่านไดเ้ดินเท่ียวในเขต เมืองเก่าจงเตี้ ยน ชมถนนคนเดิน ลดัเลาะเขา้ซอยเล็ก

ซอยน้อย ชมบา้นเรือนก่อสรา้งแบบโบราณ เลือกซ้ือของท่ีระลึกแบบทิเบต เช่น หมวกคาวบอย 

แสห้างจามรี เคร่ืองประดบัดินเผา เคร่ืองเงิน และหินสีฟ้า เหลือง แดงแบบทิเบต 

พกัท่ี TIAN RUI YANG GUANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  
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วนัท่ีสาม หุบเขาพระจนัทรส์ีน ้าเงิน(รวมกระเชา้) – ลี่เจยีง – สระมงักรด า - เมืองเก่าลี่เจยีง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ภูเขาซ่ือคาเพ่ือโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าข้ึน

ไปยงั หุบเขาพระจนัทรสี์น ้าเงิน ในฤดูหนาวเมื่อโดยสาร

กระเช้าไปถึงยอดเขาสูงกว่าระดับน ้ าทะเลประมาณ 

4,500 เมตร ท่านจะเห็นลานหิมะกวา้งใหญ่สุดสายตา

ภายใตท้อ้งฟ้าสีคราม งดงามดัง่ภาพวาด ในฤดูรอ้นจะมี

ดอกไมป่้าสีมว่ง สีชมพบูานสะพรัง่ไปทัว่ทุ่ง  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั่นน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลี่เจียง ล่ีเจียงเป็น

เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของตา้

ล่ี ซ่ึงมีประวติัศาสตรอ์ันเก่าแก่ยาวนานกว่า 800 ปี บน

ความสูงประมาณ 2,400 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ท าให ้

 

มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ล่ีเจียงเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของชนเผ่าหน่าซี ท่ีอพยพมาจากทิเบต ซ่ึงมี

ความน่าสนใจตรงท่ีเผ่านาซีเป็นเผ่าท่ีหญิงเป็นใหญ่ 

น าท่านชม สระน ้ามังกรด า อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซ่ึงเรียกว่า สวนยูว้ฉวน ตั้งอยู่ในตัว

เมืองล่ีเจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าล่ีเจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 

11,390 ตารางเมตร สรา้งข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1737 สมยัราชวงศ์ชิง(แมนจู) สระน ้ามงักรด ามี

จุดเด่นท่ีความใสของน ้าท่ีใสราวกบัมรกต สะทอ้นภาพทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกได้

อย่างชดัเจน วา่กนัวา่ทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกท่ีมองจากบริเวณสระมงักรด าเป็นหน่ึง

ในทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสุดของจีน 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการท่านดว้ยเมนู สุก้ีปลาแซลมอล 

 ใหเ้วลาอิสระแก่ท่านไดเ้ดินชม เมืองเก่าลี่เจียง หรือ เมืองโบราณตา้เอ้ียนเจิ้ น เมืองเก่าแก่อายุ

กวา่ 800 ปี ซ่ึงภายในเมืองเกา่น้ันงดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรือนสไตลจ์ีนเก่าแกท่ี่หาชม

ไดย้าก และไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ย่างดี บางหลงัเหมือนโรงเต๊ียมโบราณท่ีเคยเห็นตามหนังจีน
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ยอ้นยุค บา้นเรือนส่วนใหญ่ถูกปรับเปล่ียนใหก้ลายมาเป็นรา้นคา้ขายของมากมาย มีสินคา้

พ้ืนเมือง และอาหารสารพดัอย่างใหไ้ดเ้ดินเลือกซ้ือกนัอยา่งเพลิดเพลิน ยา่นเมืองเก่าน้ีมีช่ือเสียง

จากคูคลองและสะพานท่ีมีอยู่มากมาย จนไดร้บัการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวนัออก" และยงั

เป็นเมืองมรดกโลกอีกดว้ย 

พกัท่ี XIN TIAN LE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัท่ีสี ่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเชา้) – IMPRESSION LIJIANG(โชวจ์างอ้ีโหมว) – อุทยานน ้า

หยก – ฉู่ฉง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ภูเขาหิมะมงักรหยก ข้ึนสู่จุด

ชมวิวบนยอดเขาท่ีความสูงกว่า 3,356 เมตร และสูงกว่า

ระดับน ้ าทะเลถึง 4 ,506 เมตร เพ่ือชมวิวทิวทัศน์และ

ธรรมชาติบนจุดท่ีสวยงามท่ีสุด ตลอดสองขา้งทางท่ีข้ึนยอด

เขา ท่านจะได้ช่ืนชมและด่ืมด ่ากับความหนาวเย็นของ

ธรรมชาติ ภูเขาหิมะมงักรหยกแห่งน้ีตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียง

เหนือของเมืองเกา่ล่ีเจียง มีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูกโดยยอด

เขาท่ีสูงท่ีสุดน้ันสูงถึง 5,596 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล จึงม ี

 

 

 

หิ มะปกค ลุมตลอด ปี  ทิ ว เขาแห่ ง น้ี ป ระกอบ ไป ด้วย

สภาพแวดลอ้มต่างๆ ทั้งหุบหว้ย ธารน ้า แนวผา และทุ่งหญา้

น่าซี ทิวเขาแห่งน้ีเมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะ

คลา้ยมงักรก าลังเล้ือย สีขาวของหิมะท่ีปกคลุมอยู่น้ันดูราว

กบัหยกขาว ท่ีตัดกบัสีน ้าเงินของทอ้งฟ้า คลา้ยมงักรขาวบน

ฟากฟ้า  
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จากน้ันท าท่านชมโชว ์IMPRESSION LIJIANG ซ่ึงก ากบัการแสดงโดยจาง อ้ี โหมว ผูก้ ากบัชาวจีน

ท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก ซ่ึงจาง อ้ี โหมว ได้เนรมิตเวทีการแสดงกลางแจง้ข้ึนมาบนความสูงกว่า 

3,000 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล โดยมีภูเขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ ซ่ึงการ

แสดงไดน้ี้ใชนั้กแสดงซ่ึงเป็นชาวบา้นกวา่ 600 ชีวิต มาโชวร์อ้ง เตน้ เล่น พรอ้มแสง สี เสียง และ

การแต่งกายแบบสวยงาม ซ่ึงเน้ือหาของการแสดงเป็นการเล่าเร่ืองราว ใหไ้ดร้บัรูถึ้งวิถีชีวิต ความ

เป็นอยู ่ของชนเผ่าต่างๆ ในเมืองล่ีเจียง ถือวา่เป็นการแสดงโชวก์ลางแจง้ท่ียิ่งใหญ่ตระการตาเป็น

อยา่งยิ่ง 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านสู่ อุทยานน ้ าหยก เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ในล่ีเจียง เป็นหัวใจทางด้าน

วฒันธรรมของชนเผ่านาซี โดยกลมกลืนกบัธรรมชาติท่ีงดงามท่ีประกอบดว้ยประตูสวรรค์ ซ่ึงมี

รูปป้ันแกะสลกัดว้ยไม ้ ขา้งขวาเป็นพ่อ ขา้งซา้ยเป็นแม ่และน ้าตกมงักรท่ีไหลไปตามไหล่เขาโดย

จะแบ่งไดเ้ป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีช่ือวา่มงักรออกถ ้า ชั้นท่ีสองช่ือมงักรเล่นน ้า ชั้นท่ีสามช่ือมงักรโบย

บิน และยงัมีตน้ไมเ้ทวดา ซ่ึงเป็นท่ีสกัการะบูชาของคนในพ้ืนท่ีน้ันโดยมีอายุมากกว่า 500 ปี 

และแหล่งน ้าภายในอุทยานยงัมีอุณหภูมิท่ีเหมาะแก่การเล้ียงปลาแซลมอน ทางอุทยานจึงไดน้ า

ปลาแซลมอลมาเล้ียงไว ้ท่านจะเห็นเหล่าปลาแซลมอนทั้งสีด าและสีทองว่ายอยู่ในสระน ้าของ

อุทยาน 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองฉู่ฉง เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ระหว่างคุนหมิงกับต้าหล่ี เป็นเขต

ปกครองตนเองชนเผ่าอ๋ี ซ่ึงเป็น 1 ใน 56 ชนเผ่าของจีน  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี JIAN HUA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหา้ ฉู่ฉง – คุนหมิง – รา้นบวัหิมะ – เมืองโบราณกวนตู ้– รา้นหยก  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู่ นครคุนหมิง เมืองท่ีได้ถูกขนานนามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ” เพราะมี

สภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไมห่นาวจดั และฤดูรอ้นไม่รอ้นมาก อุณหภูมิเฉล่ีย 15 

-18 องศาเซลเซียส คุนหมิงเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยูท่าง

ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจีน มีขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ รา้นบวัหิมะ ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ “บวั

หิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันนาท่านแวะชม เมืองโบราณกวนตู ้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดร้บัการฟ้ืนฟูใหเ้ป็นแหล่ง

การคา้ แหล่งซอ้ปป้ิง เส้ือผา้ อาหารพ้ืนเมือง ขนม และลานเอนกประสงคท่ี์ชาวจีนในคุณหมิงทุก

เพศทุกวยัจะมาเดินเล่น พกัผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ท่ีสรา้งข้ึนมาเพ่ือเป็น

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน  สมัยก่อน ส่วนกลางของลาน

เอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดียแ์บบธิเบต และดา้นหลงัของเมืองโบราณ เป็นท่ีตั้งของวดัลามะ หรือ

วดัธิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีหลากหลาย

ชาติพนัธ ์แต่อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน 

 

 

 

 

ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั จากนัน่น าท่านสู่ รา้นหยก หยกเป็นอญัมณีท่ีมีค่า มีราคาสูง 

และไดร้บัความนิยมมากในประเทศแถบเอเชีย เช่ือกนัวา่ หยกเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ผูใ้ดท่ี

ครอบครองจะพบกบัความโชคดี มีความสุข มีความเจริญรุ่งเร่ืองอยา่งน่าอศัจรรย ์ใหท้่านไดเ้ลือก

ซ้ือเป็นของฝากอนัล ้าค่าแกค่นท่ีท่านรกั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการท่านดว้ยเมนู สุก้ีเห็ดไก่ด า 

พกัท่ี LONG WAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหก รา้นชา –วดัหยวนทง – รา้นผา้ไหม - คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
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เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชิมชาท่ี รา้นใบชา ใหท้่านไดล้องชิม “ชาผู่เอ่อร”์ ชาท่ีมีช่ือเสียงของมณฑลยูนาน ชมการ

สาธิตขั้นตอนการชงชาผู่เอ่อร ์ใบชาท่ีไดช่ื้อวา่เป็นใบชาเพ่ือสุขภาพและความงาม 

 

จากน้ันน าท่านชม วัดหยวนทง วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดของมณฑลยูนนาน เป็นอาราม

ทางพระพุทธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในคุนหมิง สรา้งมาตั้งแต่สมยัราชวงศถ์งัมีอายุยาวนานประมาณ 

1,200 กว่าปี ซ่ึงภายในวดั กลางลานจะมีสระน ้าขนาด

ใหญ่ มีสะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหล่ียมกลางสระน ้ าสี

มรกต ศาลาแปดเหล่ียมหลงัน้ีเป็นศาลาท่ีอู๋ซานกุย้สรา้ง

ในสมยัราชวงศ์ชิง ในศาลาประดิษฐาน “เจา้แม่กวนอิม

พันกร” และเจา้แม่กวนอิมพม่า หรือเรียกว่า “เจา้แม่

ก วน อิมหยก ” ด้าน หลังวัด เป็ น อาค ารส ร้างใหม่ 

ประดิษฐานพระพุทธรูป พระพุทธชินราช(จ าลอง) ซ่ึง

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทาน ใหอ้ญัเชิญไปประดิษฐานไว ้ณ ท่ีวดัแห่งน้ี 

น าท่านชมผลิตภัณฑท่ี์ รา้นผา้ไหม ท่ีข้ึนช่ือของประเทศของจีน  ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีท า

จากผา้ไหม เช่น ผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการท่านดว้ยเมนู อาหารกวางตุง้ 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย 

15.20 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG613 

(ใชร้ะยะเวลาบิน 2 ชัว่โมง 30 นาที)    

16.35 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าท่ีทุกครั้งกอ่นท าการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 
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**โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปลี่ยนข้ึนอยู่กบัความเหมาะสม และค านึงถึง

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

 

**การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ  านวน

ดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลทบิ์น 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่กว่า

18ปี) 

พกัเด่ียว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

12 - 17 ตลุาคม 2561 
TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 16.35) 
27,999 27,999 6,000 17,900 

19 – 24 ตลุาคม 2561 
TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 16.35) 
27,999 27,999 6,000 17,900 

26 – 31 ตลุาคม 2561 
TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 16.35) 
24,999 24,999 4,500 15,900 

09 – 14 พฤศจกิายน 2561 
TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 16.35) 
24,999 24,999 4,500 15,900 

16 – 21 พฤศจกิายน 2561 
TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 16.35) 
24,999 24,999 4,500 15,900 

30 พ.ย. – 05 ธ.ค.2561 
TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 16.35) 
25,999 25,999 6,000 17,900 

05 – 10 ธนัวาคม 2561 
TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 16.35) 
27,999 27,999 6,000 17,900 
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14 – 19 ธนัวาคม 2561 
TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 16.35) 
24,999 24,999 4,500 15,900 

21 – 26 ธนัวาคม 2561 
TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 16.35) 
25,999 25,999 4,500 15,900 

27 ธ.ค. – 01 ม.ค.2562 
TG612 (09.05 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 16.35) 
29,999 29,999 7,000 18,900 

28 ธ.ค. – 02 ม.ค.2562 
TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 16.35) 
29,999 29,999 7,000 18,900 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 200 หยวน/ทรปิ/ต่อทา่น*** 

 

 

 

คณะยืนยนัการเดินทางท่ี 15 ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ ***   

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพื่อร่วมโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, 

หยก, บัวหิมะ, ผลิตภัณฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก , รา้นป่ีเซียะ ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์

เพราะมีผลกับราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จงึอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ  าเป็นตอ้ง

รบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 200 หยวน/ท่าน/รา้น 

• ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ

สามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าว

ล่วงหน้า 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีม ี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย  

และตอ้งเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่าน้ัน !!!! 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผูเ้ดินทาง

จะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเด่ียว ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  

     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ั์นๆ 
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3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษั 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อักษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท า

เร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการ

ช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืน

เงินค่าบริการดงัน้ี 

 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหัก

ค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น 

การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

2.4 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อจอง

และจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือ

บางส่วนได ้

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   
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4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ให้กับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี

มิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

 

 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  
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อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้  าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรี่ส  ารองข้ึนไปบนเครื่องบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก ่

4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกวา่ 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าข้ึนเคร่ือง

ไดไ้มม่ีการจ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าข้ึน

เคร่ืองไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  KMG01 THE BEST OF KUNMING 6D5N DEC18-TG-W12 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น!! 
• ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

• ส าเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต  า่กว่า 18 ปี 

 

การท าวีซ่ากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพยีงส าเนาพาสสปอตท์ีชั่ดเจนเท่านัน้ !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   ต้องถ่ายให้ตดิทัง้ 2 หน้า แบบตัวอย่าง 


