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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-คุนหมิง (MU742 : 15.55-19.25)  X ✈  
HUI SHANG HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 
คุนหมิง-จงเตีย้น (MU5939 : 08.05-09.25)  
วดัลำมะซงจ้ำนหลงิ-ทุ่งหญ้ำนำพำไห่-เมือง
โบรำณแชงกรีล่ำ 

   
SHEENAVA HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 จงเตีย้น-เมืองเต๋อชิง-วดัตงจู๋หลนิ-ภูเขำหิมะไป๋
หมำง-วดัเฟยไหล 

   
GUAN JING TIAN TANG 
HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 ภูเขำหิมะเหมยหลี-่เขตอุทยำนปำลำเก๋อจง
อุทยำนปำลำเก๋อจง (รถอุทยำน)  

   
ZANGSHI SHENGTAI HOTEL 

หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 ปำลำเก๋อจง-เซียงเฉิง-เต้ำเฉิง-ย่ือหวำ    
ZHI XUAN JIARI HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

6 
ย่ือหวำ-อุทยำนย่ำติง (ทะเลสำบไข่มุก /วดัชงกู่ / 
ทุ่งหญ้ำลัว่หรง รวมรถรำง / ไม่รวมค่ำข่ีม้ำ) 
 

   
ZHI XUAN JIARI HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

7 ย่ือหวำ-จงเตีย้น-คุนหมิง  
(MU5936 : 22.30-23.35) 

   
HUI SHANG HOTEL   
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

8 คุนหมิง-กรุงเทพฯ (MU741:13.25-14.55 )   X  

กรุณำเตรียมค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์,ไกด์และคนขับรถ จ ำนวน 400 หยวน/คน ตลอดกำรเดนิทำง 
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ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนกรกฎำคม – ตุลำคม 2562 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – คุนหมิง  

13.00 น.          คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ช้ัน 4 
ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U โดยสำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจา้หนา้ท่ีจาก
ทางบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

15.55 น.         เหินฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES เทีย่วบินที ่MU 742  
   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
19.25 น.         เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติฉำงสุ่ย เมืองคุนหมิง  เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑล

ยนูนาน ไดส้มญานามวา่ “ นครแห่งฤดูใบไม้ผล ิ  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
      พกัที่ HUI SHANG HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัทีส่อง  คุนหมิง-จงเตีย้น-วดัลำมะซงจ้ำนหลงิ-ทุ่งหญ้ำนำพำไห่-เมืองโบรำณแชงกรีล่ำ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ (แบบกล่อง)  
  น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินนำนำชำติฉำงสุ่ย เมืองคุนหมิง  
08.05 น.         เหินฟ้าสู่ เมืองจงเตีย้น โดยสำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES เทีย่วบินที ่MU 5939 
09.25 น.       เดินทางถึง สนำมบินจงเตีย้น ( แชงกรีลำ ) ซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนานซ่ึง

มีพรมแดนติดกบัอณาหนาซี ของเมืองล่ีเจียง และอาณาจกัรหยี  ของเมืองหนิงหลาง ซ่ึงอยูห่่างจาก
นครคุณหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปด้วยธรรมชาติท่ีงดงามของป่าไม้ ,ทุ่งหญา้, ภูเขา, ทะเลสาบ
และสัตวน์านาชนิด ดว้ยภูมิประเทศรวมกบัทศันียภ์าพท่ีงดงาม สถานท่ีแห่งน้ีจึงไดช่ื้อวา่ “ ดินแดน
แห่งควำมฝัน ” จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัลำมะซงจ้ำนหลงิ สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะ
ท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจ าพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างข้ึนโดยดะไลลามะองค์ท่ี 5 มี
โบราณวตัถุมากมาย รวมทั้งรูปป้ันทองสัมฤทธ์ิท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าท่ าน เดินทางสู่  ทุ่ งหญ้ ำนำพำไห่  ตั้ งอยู่ใน เขตปกครองตนเองชน เผ่าจั้ ง ต๋ี ชิ ง  ด้านทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองแชงการีล่าห่างจากเมืองแชงการีล่าราว 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนระดบั
ความสูง 3,266 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล แวดลอ้มดว้ยเขาสามดา้น มีล าธารไหลมารวมกนั 2 สาย ใน
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ฤดูฝนจะมีน ้ าเต็ม แต่พอฤดูร้อนมาถึงพื้นท่ีส่วนใหญ่จะกลายเป็นทุ่งหญา้กวา้ง กลายเป็นทุ่งส าหรับ
เล้ียงจามรีของชาวทิเบต จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโบรำณแชงกรีล่ำ เป็นศูนยร์วมของวฒันธรรมชาว
ทิเบตลกัษณะคลา้ยชุมชนเมืองโบราณทิเบตซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้านคา้ของคนพื้นเมืองและร้านขายสินคา้
ท่ีระลึกมากมาย 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
    พกัที ่SHEENAVA HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัทีส่ำม             จงเตีย้น-เมืองเต๋อชิง-วดัตงจู๋หลนิ-ภูเขำหิมะไป๋หมำง-วดัเฟยไหล 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ เมือง เต๋อซิง หรือ ตี๋ชิง(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4.30 ช่ัวโมง) เป็นอ าเภอท่ีตั้งอยู่

เหนือสุดของภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ดา้นตะวนัตกเช่ือมกบัเขตปกครองตนเอง
ทิเบต ดา้นตะวนัออกติดกบัมณฑลเสฉวน เทือกเขานู่ซานท่ียาวแคบ และแม่น ้ าล่านช่างเจียงท่ีเช่ียว
กราก ขนานกนัเป็นแนวยาวจากเหนือลงใต ้ประกอบเป็นภูมิประเทศภูดอยหุบเขาท่ีมีลกัษณะพิเศษ 
ภูเขาหิมะ ธารน ้ าแข็ง และเต็มไปดว้ยป่าดงท่ีหนาทึบ เน่ืองจากมีสภาพแวดลอ้มท่ีเงียบสงบ อากาศ
สดช่ืน เมืองเต๋อชิงไดพ้ฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวพกัผอ่น หยอ่นใจซ่ึงเป็นท่ีนิยมชมชอบของผูค้นท่ี
เสาะแสวงหาธรรมชาติ ในแต่ละปีจะมีหิมะตกเฉล่ียท่ี 56 วนั โดยบางปีท่ีตกมาก จะมีหิมะตกมาก
ถึง 101 วนั และบางปีท่ีหิมะตกในปริมาณมาก จ านวนวนัท่ีมีหิมะทบัถมจะมากถึง 84 วนัต่อปี ท า
ให้เต๋อชิงเป็น "เมืองหิมะบนท่ีราบสูง" สมดงัช่ือถา้หิมะตกหนกัเพียงตกแค่คืนเดียวหิมะก็สามารถ
ปกคลุมส่ิงปลูกสร้างสูงๆต ่าๆในตวัเมือง และพื้นท่ีแอ่งกระทะระหวา่งภูเขา วาดตามองไป จะเห็น
เป็นโลกสีเงินขาวโพลนสุดสายตา  จากนั้นน าท่านเท่ียวชม วดัตงจู๋หลนิ ซ่ึงเป็นวดัทิเบตนิกายหมวก
เหลือง ท่ีส าคญัท่ีสุดของยูนนาน ซ่ึงอยู่ห่างจากจงเต้ียน (แชงกรีล่า) ประมาณ 105 กิโลเมตร สร้าง
ข้ึนในปี ค.ศ. 1667 มีพระลามะ (หมวกเหลือง) 200 กวา่รูป  ตวัอาคารตั้งตระหง่านอยูห่นา้หุบเขาสูง 
ภายใตอ้าคารเป็นเสาสีแดงจ านวน 108 ตน้ ประดิษฐานพระพุทธรูปจากนครลาซา ซ่ึงสร้างในสมยั
ราชวงศ์ถัง โดยรอบเป็นกุฏิลามะ  จากนั้นน าท่านลดัเลาะวิ่งผ่านทิวเขาขนาดมหึมา ชมทิวทศัน์
ธรรมชาติท่ีมโหฬารตระการตาบนเส้นทางคดโคง้ไปตามหนา้ผา ภาพท่ีปรากฏต่อหนา้คือ "ยอดเขำ
หิมะไป๋หมำง" ซ่ึงมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล ปานกลางท่ี 4,450 เมตร เส้นทางน้ีตดัผ่านเทือกเขา
หิมะ ผา่นป่าสนบนภูเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะ นบัเป็นเส้นทางท่ีงดงามท่ีสุด บางคนเรียกเส้นทางน้ีวา่ 
"ถนนไต่ขอบฟ้า" เป็นแหล่งก าเนิดพืชพนัธ์ุหายาก อาทิ ไมส้น ตน้อาซาเลีย สัตวป่์าหายากอยา่งลิงสี
ทอง และแพนดา้เล็ก น าท่านเดินทางจนกระทัง่ถึง เมืองเต๋อชิง เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นหุบเขามีความสูง
ถึง 4,000 เมตร มีพื้นท่ี 7,596 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 56,532 คน นบัเป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิแห่ง
ชาวทิเบต ท่ีน่ีคือเขตภูเขาหิมาลยัด้านจีน ซ่ึงซ่อนตวัอยู่ชายคาโลก ท่ีน่ีมียอดเขากาเคโบ (Kagebo 
Peak) ซ่ึงมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลางท่ี 6,740 เมตร ถือเป็นยอดเขาสูงท่ีสุดของยูนนาน 
และเป็นยอดเขาศกัด์ิสิทธ์ิของชาวทิเบต จากทัว่สารทิศตอ้งเดินทางมาจาริกแสวงบุญกนัทุกปี เมือง
เต๋อชิงอยู่ท่ามกลางหุบเขาระหว่างเทือกเขาหิมะเหมยล่ีและไป๋หมาง เป็นเมืองท่ีเจริญแห่งสุดทา้ย
ก่อนพน้เขตยูนนานเขา้ไปสู่ทิเบต เป็นเมืองท่ีอยู่เหนือสุดของยูนนาน ถึงประตูเมืองเต๋อชิง มีสถูป
แบบทิเบตอยู่ 2 องค์ และเก๋งจีนซ่ึงเป็นจุดให้นักท่องเท่ียวได้ชมภาพพาโนราม่าของ ภูเขาหิมะ
เหมยหล่ี ท่ีปรากฏอยูเ่บ้ืองหนา้ ส่วนเบ้ืองล่างคือธารน ้าแขง็หมิงหยง่  
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  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดเฟยไหล อยู่ห่างจากเมืองเต๋อชิงประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นวดัทิเบตท่ี

ส าคญัอีกวดัหน่ึง เน่ืองจากเป็นวดัท่ีชาวทิเบตมกัจะเดินทางมาสักการะบูชาภูเขาหิมะอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ี
อยูเ่บ้ืองหน้า เป็นวดัท่ีสร้างข้ึนมานานกวา่พนัปีแลว้ ตั้งแต่สมยัท่ีมีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเขา้
มายงัทิเบตในช่วงแรก เป็นวดัท่ีไม่มีพระสงฆจ์ าพรรษาอยูท่ี่วดั โดยในวดัจะมีสถูปท่ีใชเ้ป็นเตาเผา
ดอกไม ้เพื่อเป็นการสักการะต่อส่ิงศกัด์สิทธ์ิ และท่ีวดัแห่งน้ียงัสามารถมองเห็นภูเขาหิมะเหมยหล่ี
ไดอี้กดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
   พกัที ่GUAN JING TIAN TANG HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัทีส่ี่  ภูเขำหิมะเหมยหลี-่เขตอุทยำนปำลำเก๋อจง-อุทยำนปำลำเก๋อจง (รถอุทยำน) 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำหิมะเหมยหลี่ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแนวเทือกเขาหิมาลยัท่ีทอดตวัลงมาจาก
หลงัคาโลก ทิเบตเป็นแนวเทือกเขาท่ีทอดตวัจากทิศเหนือลงมายงัทิศใต ้(เทือกเขาดา้นทิศเหนือ คือ 
“เหมยหลีเสวี่ยซาน” ช่วงกลาง คือ “ไท่จ่ือเสวี่ยซาน” และดา้นทิศใต ้คือ “ป้ีหลวัเสวีย่ซาน”) เหมยห
ล่ีเป็นยอดเขาสูงสุดอนัดบัหน่ึงของมณฑลยูนนาน มีความสูงถึง 6,740 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล 
ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองเต๋อชิง ห่างจากตวัเมืองเต๋อชิงประมาณ 20 กิโลเมตร เหมยหล่ีมี
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ทั้งหมด 13 ยอด เรียกวา่ เทือกเขาโอรสสวรรค ์(เทียนจ่ือซาน) อนัเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาหิมาลยั 
โดยมี “คาวากาโป” เป็นยอดเขาท่ีส าคญัท่ีสุดและสูงท่ีสุด และถือเป็นหน่ึงในแปดยอดเขาศกัด์ิสิทธ์ิ
ของชาวทิเบตท่ีจะตอ้งมากราบนมสัการ และเดินทกัษิณาวตัรรอบภูเขาแห่งน้ีอยา่งนอ้ยสักคร้ังหน่ึง
ในชีวติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เขตอุทยำนปำลำเก๋อจง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ช่ัวโมง) จากนั้นน าท่านเท่ียว 

อุทยำนปำลำเก๋อจง (รถอุทยำน) ไต่ลดัเลาะไปตาม ขอบภูเขาเปรียบเสมือนหน่ึงในภาพวาดมรดก
โลกทางธรรมชาติเป็นช่องแคบท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขต แชงกรีล่าตั้ งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ
มณฑลยูนนานมีพื้นท่ีทั้งหมด 176 ตาราง กิโลเมตร จุดยอดเขาท่ีสูงสุดของภูเขามีความสูง 5,545 
เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
   พกัที ่ZANGSHI SHENGTAI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัทีห้่ำ  ปำลำเก๋อจง-เซียงเฉิง-เต้ำเฉิง-ย่ือหวำ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองย่ือหวำ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 8 ช่ัวโมง) ระหว่างทางผา่น เมืองเซียงเฉิง 
ซ่ึงได้รับการขนานนามว่า “เจียงหนำนแห่งคังปำ” เซียงเฉิงเป็นเมืองบนท่ีสูง บ้านเรือนของคน
ทิเบตแถบน้ีจะมีเอกลกัษณ์เฉพาะ คือเป็นสีขาวทั้งหลงั สร้างอยูต่ามเชิงเขาตลอดสองขา้งทาง 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านออกเดินทางต่อ ระหว่างทางผ่าน เมืองเต้ำเฉิง เมืองแห่งขา้ว ดินแดนโดยรอบมีความอุดม

สมบูรณ์ดว้ยท่ีตั้งท าเลท่ีเป็นทางผา่นของแม่น ้าถึงสามสายอนัไดแ้ก่ แม่น ้าฉีตู แม่น ้าตงยี ่และสุดทา้ย
คือแม่น ้ าเตา้เฉิง ท่ีมีตน้ก าเนิดจากภูเขาไหจ่ือ โดยระหว่างทางจะตอ้งผ่านภูเขาสูงถึง 3 ลูก โดยมี
ระดบัสุงข้ึนไปเร่ือยๆ โดยลูกแรกคือภูเขากอร์ซือ สูงจากระดบัน ้ าทะเล 4,412 เมตร ลูกท่ีสองคือ
ภูเขาเจียนจือวาน สูงจากระดับน ้ าทะเล 4,659 เมตร และภูเขาลูกท่ีสามคือคาร์จือลาห์ สูงจาก
ระดับน ้ าทะเล 4,712 เมตร น าท่านเดินทางมาจนถึง เมืองย่ือหวำ เมืองสุดท้ายปลายทางก่อนถึงเขต
อุทยานยา่ติง 
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ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
     พกัที ่ ZHI XUAN JIARI HOTELหรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัทีห่ก             ย่ือหวำ-อุทยำนย่ำติง (ทะเลสำบไข่มุก / วดัชงกู่ / ทุ่งหญ้ำลัว่หรง ) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเท่ียวชม อุทยำนย่ำติง ดินแดนย่าติงเป็นท่ีรู้จกัของผูค้นในแถบน้ีมาอยา่งยาวนานนบัพนัปี 
แต่ผูท่ี้ท  าให้โลกภายนอกไดรั้บรู้ถึงความยิ่งใหญ่และงดงามของดินแดนย่าติง คือ โจเซฟ ร็อค นัก
ส ารวจและนักธรรมชาติวิทยาชาวอเมริกนัท่ีให้ค  านิยามของย่าติงไวว้่า “งดงำมจนยำกจะหำที่ใด
เสมอเหมือน” โจเซฟ ร็อค ไดเ้ดินทางส ารวจดินแดนในแถบจีนตะวนัตกรวมถึงดินแดนยา่ติง และ
น าออกเผยแพร่ผ่านนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก จนสร้างความต่ืนเตน้และต่ืนตะลึงในหมู่
ชาวตะวนัตก ถึงความมหศัจรรยท์างธรรมชาติภายในดินแดนแห่งน้ี ดัง่ท่ีเขาไดบ้รรยายรายละเอียด
ของยอดเขาเซียนหน่ายร่ือ เอาไวว้า่ “ยอดเขำแห่งองค์พระอวโลกเิตศวร ดูเสมือนดั่งบัลลงัก์ของเทพ
เจ้ำบนสรวงสวรรค์” ดว้ยภาพของยอดเขาสูงชนั ยอดดา้นบนตดัตรงดูคล้ายบลัลงัก์ เบ้ืองหน้าคือ
ทะเลสาบไข่มุกท่ีใสบริสุทธ์ิ ธงคม์นตห์ลากสีพร้ิวไหวอยูริ่มทะเลสาบ บรรยากาศรอบขา้งอบอวล
ไปด้วยแรงศรัทธาและบทสวดท่ีล่องลอยผ่านธงมนต์มาตามสาย ลม ผลงานของโจเซฟ ร็อค ได้
กลายเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นวนิยาย Lost Horizon ของนักเขียนชาวองักฤษ เจมส์ ฮิวส์ตนั ท่ี
กล่าวถึง  แชงกรีลา ดินแดนลึกลบัท่ีซ่อนตวัอยูก่ลางหุบเขา ดินแดนท่ีผูค้นด ารงชีวติอยูอ่ยา่งสงบสุข
ท่ามกลางธรรมชาติอนับริสุทธ์ิและงดงาม เท่ียวชม ทะเลสำบไข่มุก เป็นทะเลสาบท่ีอยูใ่นหุบเขาท่ี
ความสูง 4,000 เมตร เป็นทะเลสาบเล็กๆสีเขียว ใสเหมือนมรกต โอบลอ้มไปดว้ยเง้ือมเงาของยอด
เขาเซียนหน่ายร่ือ ซ่ึงยอดเขาแห่งน้ีสูงถึงกวา่ 5,000 เมตร นบัเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเขตอนุรักษย์า่ติง   

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเท่ียวชม วัดชงกู่ วดัทิเบตท่ีเก่าแก่ขนาดเล็กประมาณ 700 ปี สร้างข้ึนมาตั้งแต่สมยัราชวงศ์

หยวน ตั้ งอยู่บนความสูง 3,880 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล ตั้ งอยู่เชิงเขาเซียนหน่ายร่ือภายในเขตอนุรักษ์
ธรรมชาติย่าติง  จากนั้นชมความอศัจรรยแ์ห่ง ทุ่งหญ้ำลั่วหรง (รวมรถรำง / ไม่รวมค่ำขี่ม้ำ) ซ่ึงท่ีน่ี
สามารถมองเห็นวิวของยอดเขายางม่ายหย่ง โดดเด่นเหนือทุ่งหญา้ลัว่หรงไดอ้ย่างสวยงาม ณ ทุ่ง
หญา้ลัว่หรงแห่งน้ีเต็มไปดว้ยล าธารนอ้ยๆ ประกอบกบัวิวอนัเป็นเทือกเขาหิมะ ท าให้ท่านตอ้งหลง
มนตส์ะกดอยูท่ี่น่ีอยา่งไม่ตอ้งสงสัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.komchadluek.net/search.php?search=%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://www.komchadluek.net/search.php?search=%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://www.komchadluek.net/search.php?search=%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://www.komchadluek.net/search.php?search=%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87
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ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   

 พกัที ่ZHI XUAN JIARI HOTEL  หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัทีเ่จ็ด             ย่ือหวำ-จงเตีย้น 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองจงเตี้ยน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 9 ช่ัวโมง) โดยเดินทางยอ้นกลับ

เส้นทางเดิม ผา่นเมืองเตา้เฉิง เป็นเมืองท่ีสูงเท่ากรุงลาซา ของทิเบต ชมววิทิวทศัน์ระหวา่งทาง  
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
บ่ำย น าท่านออกเดินทางต่อผ่านหุบผาและโตรกเขา ให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง จนกระทั่ง

เดินทางถึงเมืองจงเต้ียน 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินจงเตีย้น 
22.30 น.         เหินฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES เทีย่วบินที ่MU 5936  
23.35 น.         เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติฉำงสุ่ย เมืองคุนหมิง  เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑล 
   ยนูนาน ไดส้มญานามวา่ “ นครแห่งฤดูใบไม้ผล”ิ  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 
     พกัที ่HUI SHANG HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัทีแ่ปด คุนหมิง-กรุงเทพฯ  

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  อสิระให้ท่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศัย  
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั บริกำรอำหำรชุด MAC DONALD หรือ KFC ท่ำนละ 1 ชุด   
13.25 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU741 
   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)                                             
14.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.........    

********ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร********   
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 9 ท่ำนขึน้ไป ***) 
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ทัวร์คุณธรรม DOUBLE SHANGRI-LA...ขนมรังผึง้ 
ไต่ขอบฟ้ำสู่เต๋อชิง  ย่ำติง แชงกรีล่ำผืนสุดท้ำย 8 วนั 7 คืน (MU)  

 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

น ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทวัร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วนัที ่20 มิ.ย. 62 เป็นเงิน 6,200 บำท 
3. ค่ำวซ่ีำจีน ปกติ 4 วนัท ำกำร รำคำ 1,650 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วนัท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,125 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 23 กิโลกรัม  จ ำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 

7 กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกวา่ 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่ม
อยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็อำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่27 กรกฎำคม -3 สิงหำคม 2562 46,999 บำท 46,999 บำท 8,000 บำท 33,999 บำท 

วนัที ่25 สิงหำคม – 1 กนัยำยน 2562 47,999 บำท 47,999 บำท 8,000 บำท 33,999 บำท 

วนัที ่19-26 กนัยำยน 2562 48,999 บำท 48,999 บำท 8,000 บำท 33,999 บำท 

วนัที ่12-19 ตุลำคม 2562 48,999 บำท 48,999 บำท 8,000 บำท 33,999 บำท 

วนัที ่19-26 ตุลำคม 2562 48,999 บำท 48,999 บำท 8,000 บำท 33,999 บำท 
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ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท  การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

8. ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!!  
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทวัร์ รวม 400 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเกบ็ค่ำทปิเพิม่ 100 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม VAT 7 % และหักภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้ง

บวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้
ภายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวซ่ีำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 
1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่ง

ส ำเนำหนังสือเดินทำง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวซ่ีำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำร

ที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิม่ 1,125 บาท  (อตัรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน)  

3. ช ำระส่วนทีเ่หลือ ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทวัร์ครบ 9 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
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 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 

หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำยหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขำวเท่ำน้ัน!!  

ข้อห้ำม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดท างาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีด า หรือ
กรอบแวน่สีด า, หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านท่ีประสงคใ์ช้รูปถ่ายขา้ราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง  
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4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 
  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดินทำงพร้อมญำติ   

1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทำงทีช่ื่อเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญงิ (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วซ่ีาท่ีศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนในวนัยืน่วซ่ีา 

7.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต ่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,210 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ทีเ่จ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 
ประเทศทีไ่ม่สำมำรถขอวซ่ีำจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการยืน่วซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง 
นอ้ย 10 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
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11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ  ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

  
       ** ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำก

ทำงบริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลกั ** 
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ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!  เพ่ือประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจนี 
**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้ำน.........................................มือถือ.................................. 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน........................................ 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน.................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร............................ 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 
กรณปัีจจุบันท่ำน เกษยีณแล้ว ต้องกรอกทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำนล่ำสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................. 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี................. 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวนัที.่...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี................. 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์  
ส ำหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดำ-มำรดำ / ส ำหรับท่ำนทีส่มรสแล้วให้ระบุช่ือสำม ีหรือ ภรรยำ เท่ำน้ัน!! 
(ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. บิดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
2. มำรดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สำมี หรือ ภรรยำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
หมำยเหตุ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษทัอำจมีกำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลงั  ทั้งนีเ้พ่ื อประโยชน์ของตัว
ท่ำนเอง  จึงขออภยัมำ ณ ที่นี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด     


