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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-
ต้าหล่ี(TG612 : 10.55-14.05) 

07.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศเคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดย
มีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั
ทกุท่าน 

10.55 น. ออกเดินทางสู ่นครคุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย) โดยเท่ียวบินท่ี TG 612 
14.05 น. เดินทางถึง สนามบินฉางสุ่ย นครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยนูนานมี

ประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุม่น้อยถึง 24 เผา่ครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สงู
เหนือระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,000 เมตร คนุหมิงได้ช่ือวา่เป็นเมืองแห่งฤดใูบไม้ผลิเพราะมีภมูิอากาศท่ี
เย็นสบายตลอดทัง้ปี ไมร้่อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งท่ีมีเสนห์่ดงึดดูนกัท่องเท่ียวก็คือธรรมชาติท่ี
สวยงาม ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่เมืองต้าหล่ี (ใช้เวลาประมาณ 5 ชัว่โมง) 
เขตปกครองตนเองของชนเผา่ไป๋ ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของจีนในมณฑลยนูนานตัง้อยู่ระหวา่งทะเลสาบ
เออ๋ไห่กบัภเูขาฉางซานท่ีระดบั 1,975 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล โดยมชีนกลุม่น้อยอาศยัอยู่ร่วมกนักวา่ 20 
เชือ้ชาติ เดิมมช่ืีอวา่ “หนนัเจา” หรืออาณาจกัรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทัง่ชาวไป๋ได้เข้ามา
สถาปนาอาณาจกัรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และตอ่มาในค.ศ. 1253 อาณาจกัรต้าหลี่ก็ถกู กบุไลขา่น ผู้เป็น
จกัรพรรดชิาวมองโกลพิชิตลง แตก่ย็งัคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเหน็ได้บนเส้นทางจากต้าหลี่
ถึงลี่เจียง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

      ท่ีพัก MANJIANG HONG HOLIDAY  หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ)-คนุหมิง(สนามบินคนุหมิงฉางสุ่ย)-ต้าหลี(่TG612 : 10.55-14.05) 
วนัที่ 2.  หมู่บ้านซีโจว-วดัเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีลา่-ผ่านชมโค้งแรกแม่น า้แยงซีเกียง-ช่องแคบเสอืกระโจน- 
              เมืองโบราณแชงกรีลา่ 
วนัที่ 3.  หบุเขาพระจนัทร์สนี า้เงิน(รวมกระเช้า)-วดัลามะซงจ้านหลงิ-แชงกรีลา่-ลีเ่จียง-เมืองโบราณลีเ่จียง 
วนัที่ 4.   ภูเขาหิมะมงักรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-IMPRESSOIN LIJIANG-อทุยานน า้หยก-สระน า้มงักรด า-สาหร่ายเกลยีวทอง-ต้าหลี ่
วนัที่ 5.   ต้าหลี-่คนุหมิง-ร้านยางพารา-ต าหนกัทองจินเตีย้น-ร้านหยก-อิสระช้อปปิง้ 
วนัที่ 6.  ร้านบวัหิมะ-ร้านผ้าไหม-วดัหยวนทง-คนุหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย่)-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรภูมิ) (TG613 :15.20-16.35) 
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วันท่ี 2 
หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีล่า-ผ่าน
ชมโค้งแรกแม่น า้แยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงก
รีล่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านสู ่หมู่บ้านซีโจว หรือ “สี่โจว” เป็นหมูบ้่านของชาวไป๋ ให้ท่านได้สมัผสักบัวิถีชีวิตชาวไป๋ และได้

เห็นบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของชาวไป๋ ชม วดัเจ้าแม่กวนอมิแปลงกายตามต านานเลา่วา่เจ้าแม่
กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลงัเพ่ือให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็น เมื่อ
ทหารของฝ่ายศตัรูได้เห็นวา่แม้แตห่ญิงชรายงัแขง็แรงถึงเพียงนี ้ ถ้าเป็นคนวยัหนุ่มสาวจะต้องมีพละก าลงั
มากมายยากจะตอ่สู้  จึงไมไ่ด้ท าการเข้าโจมตีเมืองและถอยทพักลบัไปชาวเมืองจึงสร้างวดัแห่งนีข้ึน้ใน
สมยัราชวงศ์ถงัเป็นวดัท่ีมีประติมากรรมเย่ียมยอดแห่งหนึง่ในต้าหลี่  เข้าชมวดัเจ้าแมก่วนอิมแปลงกาย
ตามต านานเลา่วา่เจ้าแมก่วนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลงัเพ่ือให้ทหารของ
ฝ่ายตรงข้ามได้เหน็ เมื่อทหารของฝ่ายศตัรูได้เหน็วา่แม้แตห่ญิงชรายงัแขง็แรงถึงเพียงนี ้ถ้าเป็นคนวยัหนุ่ม
สาวจะต้องมีพละก าลงัมากมายยากจะตอ่สู้  จึงไมไ่ด้ท าการเข้าโจมตีเมืองและถอยทพักลบัไปชาวเมืองจึง
สร้างวดัแห่งนีข้ึน้ในสมยัราชวงศ์ถงั เป็นวดัท่ีมีประติมากรรมเย่ียมยอดแห่งหนึ่งในต้าหลี่ น าท่านผา่นชม 
“ซานถ่า” หรือ เจดีย์ 3 องค์ อนัเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองต้าลี่ท่ีโดดเดน่งดงาม ตัง้อยู่ริมทะเลสาบเออ๋ไห่ 
ประกอบด้วยเจดย์ีสีขาวสวยงาม 3 องค์โดยองค์กลางมีความสงูถึง 70 เมตรซึ่งสร้างขึน้ในสมยัราชวงศถ์งั
จึงมีลกัษณะเหมือนกบัเจดีย์ในเมืองซีอาน สว่นองคเ์ลก็อกี 2 องค์ สร้างเพ่ิมเติมทีหลงัในสมยัราชวงศ์
หยวน ซึง่เป็นช่วงท่ีพทุธศาสนาก าลงัได้รับความนิยมสงูสดุ ในประเทศจีน เจดย์ี 3 องค์มีอายกุวา่ 1,000 
ปี และได้มีการบรูณะเจดย์ีเหลา่นีใ้นช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้ค้นพบโบราณวตัถจุากศตวรรษท่ี 7-10 กวา่ 600 
ชิน้ ในองค์เจดีย์ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้ท่านเดินทางสู ่ เมืองจงเตีย้น “แชงกรีลา่” (ใช้เวลาประมาณ 4.30-5 ชัว่โมง) ซึ่งอยูท่างทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนานซึ่งมพีรมแดนตดิกบัอาณาเขตน่าซีของเมืองลีเ่จียงและ

อาณาจกัรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคนุหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอดุมไปด้วยธรรมชาตท่ีิ

งดงามของป่าไม้ทุ่งหญ้าภเูขาทะเลสาบและสตัว์นานาชนิด ด้วยภมูิประเทศรวมกบัทศันียภาพท่ีงดงาม 

สถานท่ีแหง่นีจ้งึได้ช่ือวา่“ดินแดนแห่งความฝัน” ระหวา่งทางแวะชม โค้งแรกแมน่ า้แยงซีเกียง เกิดจาก

แมน่ า้แยงซีท่ีไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นท่ีราบสงูไหลลงมากระทบกบัเขาไห่หลอ แล้วหกั

เส้นทางโค้งไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โค้งแรกแม่น า้แยงซี” ขึน้จากนัน้ชม ช่องแคบ

เสือกระโจน ซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแมน่ า้แยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง(แมน่ า้ทรายทอง) เป็นช่องแคบท่ีมี

น า้ไหลเช่ียวมาก ช่วงท่ีแคบท่ีสดุประมาณ 30 เมตร ตามต านานเลา่วา่ ในอดีตช่องแคบเสือนีส้ามารถ

กระโดดข้ามไปยงัฝ่ังตรงข้ามได้ จึงเป็นท่ีมาของ “ช่องแคบเสือกระโจน”น าชมเมืองโบราณแชงกรีล่า

เป็นศนูย์รวมของวฒันธรรมชาวทิเบตลกัษณะคล้ายชมุชนเมืองโบราณทิเบตซึ่งเตม็ไปด้วยร้านค้าของคน

พืน้เมืองและร้านขายสนิค้าท่ีระลกึมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

ท่ีพัก TIANRUI SUNSHINE  HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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วันท่ี 3 
หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงิน(รวมกระเช้า)-วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรี
ล่า-ล่ีเจียง-เมืองโบราณล่ีเจียง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 น าท่านเดินทางสู ่ หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงนิ แห่งเมืองแชงกรีลา่ มีความสงูกวา่ 4,500 เมตร จาก

ระดบัน า้ทะเล ประกอบด้วย 13 ยอดเขา เรียงรายตอ่กนัลกัษณะคล้ายมงักร เป็นหบุเขาท่ีมีทศันียภาพ

งดงามมาก ได้รับการขนานนามวา่เป็น สวรรค์บนดิน สะกดทกุสายตาของผู้มาเยือน น าท่านโดยสารนัง่

กระเช้า ซึง่แบ่งเป็น 2 ช่วง จดุแรกคือ ศนูย์ท่องเท่ียว หบุเขาพระจนัทร์สนี า้เงิน และเปลี่ยนกระเช้าตอ่ไปยงั 

จดุบนสดุของ หบุเขาพระจนัทร์สีน า้เงิน เป็นจดุชมวิว แบบ 360 องศา ให้ท่านได้สมัผสักบัหิมะท่ีปกคลมุ

ยอดเขาอย่างเตม็ท่ี และช่ืนชมกบัทิวทศัน์ อนัสวยงามบนยอดเขา ท่ีมหิีมะปกคลมุเกือบตลอดปี อิสระ

ถา่ยภาพตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
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เท่ียวชม วัดลามะซงจ้านหลิน ตัง้อยู่บริเวณตนีเขาฝอปิงห่างจากเมืองจงเตีย้นไปทางเหนือ 4 กิโลเมตร

สร้างขึน้ในปีค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 300 ปีมีพระลามะจ าพรรษาอยู่กวา่ 700 รูปสร้าง

ขึน้ในสมยัการปกครองของดะไลลามะองค์ท่ี 5 ซึ่งใกล้เคยีงกบัสมยัอยธุยาตอนต้นในช่วงศตวรรษท่ี 17 

สมยัจกัรพรรดคิงัซีแห่งราชวงศชิ์งได้มีการซ่อมแซมตอ่เติมอีกหลายครัง้โครงสร้างของวดัแห่งนีส้ร้างตาม

แบบพระราชวงัโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ท่ีมหีอประชมุหลกั 2 ห้องและโอบล้อมไปด้วยห้องพกั

ส าหรับพระกวา่ 100 ห้องนอกจากนีย้งัมีโบราณวตัถอีุกมากมายรวมทัง้รูปปัน้ทองสมัฤทธ์ิท่ีมีช่ือเสียงมาก

ท่ีสดุเดนิทางตอ่สูเ่มืองล่ีเจียง (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองซึ่งตัง้อยู่ในหบุเขาท่ีมีทศันียภาพ

งดงามเป็นถ่ินท่ีอยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุม่น้อยท่ีมคีวามน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและ

วฒันธรรมเชน่การมีโครงสร้างทางสงัคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนัน้ยงัมีภาษาภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์

อีกด้วย น าท่านชมเมืองโบราณล่ีเจียงหรือเมืองโบราณต้าเหยียนเจิง้ซึ่งเป็นเมืองท่ีสร้างขึน้มาในสมยัต้น

ราชวงศ์ถงัมีประวตัยิาวนานกวา่ 1,300 ปีตวัเมืองตัง้อยู่ท่ามกลางการโอบล้อมด้วยสายน า้น้อยใหญ่ท่ี

ไหลมาจากสระมงักรด าพืน้ท่ีตัง้ของเมืองโบราณแห่งนีม้ีรูปร่างลกัษณะคล้ายหินฝนหมกึจีนในเขตเมือง

โบราณยงัคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบรูณ์เช่นอาคารไม้แบบจีนโบราณต้นหลิวริมธารท่ียงัคงปลิวไป

มาตามสายลมล าธารน า้ท่ีไหลผา่นเมืองแห่งนีด้้วยความสวยงามเหลา่นีท้ าให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถกู
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บนัทึกเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกโดยองคก์ารยเูนสโกนอกจากนีย้ามค ่าคืนก็มกีารประดบัไฟแสงสี

งดงามอีกด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

ท่ีพัก LIJIANG LUCKY DARGON HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

วันท่ี 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-IMPRESSOIN LIJIANG-
อุทยานน า้หยก-สระน า้มังกรด า-สาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหล่ี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น าคณะโดยสารกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึน้สูบ่ริเวณจดุชมวิวเขาหมิะมังกรหยกท่ีความสงูระดบั 
4,506 เมตรให้ท่านได้สมัผสัความหนาวเย็นและย่ิงใหญ่ของภเูขาแห่งนี ้ บริเวณเขามีต้นฉ าฉายนูนานท่ีมี
อายกุวา่พนัปีเทือกเขานีห้ากมองดแูล้วลกัษณะคล้ายมงักรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นท่ีมาของช่ือ
เทือกเขา จากนัน้ชม  IMPRESSION LIJIANGโชว์อนัย่ิงใหญ่ โดยผู้ก ากบัช่ือก้องโลก จาง อวี ้โหมว ได้
เนรมิตให้ภเูขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงั และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นกัแสดงกวา่ 600 
ชีวิต แสง ส ีเสยีงการแตง่กายตระการตา เลา่เร่ืองราวชีวิตความเป็นอยู ่และชาวเผา่ตา่งๆ ของเมืองลีเ่จียง
ความส าเร็จของการแสดงคงต้องยกเครดิตให้กบัจางอีโ้หมวผู้ก ากบัชาวจีนท่ีมช่ืีอเสยีงในระดบัโลกลา่สดุ
ได้ฝากผลงานไห้กบัพิธีเปิด-ปิดกีฬาโอลิมปิก(BEIJING 2008) ท่ีสร้างความประทบัใจไปทัง้โลกเมื่อ
ปลายปี 2551 
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 หมายเหต ุ : ช่วงหน้าหนาว โชว์ IMPRESSION  LIJIANG  ปิด หากวนัเดินทางดงักลา่วทางโชว์งดการ

แสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็นโชว์ล่ีสุย่จินซาแทน โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าและไมมี่การ

คืนคา่ใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 เดินทางสู ่ อุทยานน า้หยกซึ่งมีตาน า้ธรรมชาติผดุขึน้มา 2 ตา เป็นน า้ท่ีซึมมาจากการละลายของน า้แขง็

บนภเูขาหิมะมงักรหยก เป็นสถานท่ีแสดงวฒันธรรมของชนเผา่นาซีกลมกลืนกบัธรรมชาติประกอบด้วย

ประตสูวรรค์ซึ่งมีรูปปัน้แกะสลกัด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อข้างซ้ายเป็นแมแ่ละน า้ตกมงักรท่ีไหลหลัง่ไปตาม

ไหลเ่ขาแบ่งเป็น 3 ชัน้ชัน้แรกช่ือวา่มงักรออกถ า้ชัน้ท่ีสองช่ือวา่มงักรเลน่น า้ชัน้ท่ีสามช่ือวา่มงักรโบยบิน

และยงัมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นท่ีสกัการบชูาของคนในพืน้ท่ีมอีายมุากกวา่ 500 ปีเข้าชม สวนสาธารณะ

เหยหลงถาน หรือ สระน า้มังกรด า อยูท่ี่ทางชานเมืองด้านเหนือเลา่กนัวา่เมื่อหลายร้อยปีก่อนท่ีนัน่ยัง

เป็นบ่อน า้ธรรมดาอยู่มาวนัหนึ่งมีชาวบ้านเห็นมงักรด าโผลข่ึน้มาจากบ่อน า้แห่งนัน้ชาวนาซีมีความเช่ือ

เร่ืองมงักรอยู่แล้ว จึงตัง้ช่ือบ่อน า้นัน่วา่ บ่อน า้มงักรด า ปัจจบุนัได้ปรบัปรุงให้เป็นสวนสาธารณะท่ีสวยงาม

จดัสร้างสะพานศาลาพกัผอ่นแบบเก๋งจีนสองข้างทางมีต้นเกาลดัขึน้เตม็มเีนือ้ท่ีประมาณ 4 ตาราง

กิโลเมตรได้มีการจดัแบ่งสว่นอย่างเหมาะสมเป็นบ่อน า้ใน และบ่อน า้นอก มีสะพานหินออ่นกัน้ น า้ในบ่อ
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ผดุขึน้มาจากใต้ดนิในลกัษณะเป็นตาน า้ แวะชมสินค้าสาหร่ายเกลียวทอง พืชใต้น า้ล า้คณุคา่อาหาร

เสริมเพ่ือสขุภาพชัน้ยอด ซึ่งมีสารอาหารอยู่นบัไมถ้่วน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหน้า จากนัน้

คณะเดินทางกลบัสูเ่มืองต้าหล่ี (ใช้เวลาประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

ท่ีพัก MANJIANG HONG HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

วันท่ี 5 ต้าหล่ี-คุนหมิง-ร้านยางพารา-ต าหนักทองจินเตีย้น-ร้านหยก-อิสระช้
อปป้ิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 หลงัอาหารเช้าน าคณะเดนิทางสู ่เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาประมาณ 5 ชัว่โมง) เมืองเอกและเป็นเมืองท่ีใหญ่

ท่ีสดุในมณฑลยนูนานมีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุม่น้อยถึง 24 เผา่ครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 15,561 

ตารางกิโลเมตร อยู่สงูเหนือระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,000 เมตรคนุหมงิได้ช่ือวา่เป็นเมืองแห่งฤดใูบไม้ผลิ

เพราะมีภมูิอากาศท่ีเย็นสบายตลอดทัง้ปี ไมร้่อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งท่ีมเีสนห์่ดงึดดูนกัท่องเท่ียวก็

คือธรรมชาติท่ีสวยงาม   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านแวะร้านยางพารา  ให้ท่านได้เลือกซือ้สนิค้าเพ่ือสขุภาพ อาทิ หมอนยางพารา ท่ีนอนยางพารา น า

ท่านชมความงามของ ต าหนักทองจนิเตีย้นในอดีตเคยเป็นท่ีพกัของอูซ๋นักุ้ย “ขนุศกึผู้ขายชาติ” และ

นางงามเฉินหยวนหยวน เป็นต าหนกัท่ีมีฝาผนงัและหลงัคาสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตนั จงึท าให้

ต าหนกัมคีวามสวยเดน่ แลดเูสมือนทอง จึงได้ช่ือวา่“ ต าหนกัทอง ” นบัได้วา่เป็นต าหนกัท่ีใหญ่ท่ีสดุของ

จีน จากนัน้แวะชมหยก ท่ีมคีณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซือ้ ก าไรหยก แหวน

หยก หรือผเีซียะสตัว์มงคลท่ีมีช่ือเสยีงจากนัน้อสิระช้อปป้ิง ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าตา่งๆ รวมถึงสนิค้า

ของท่ีระลกึพืน้เมืองตา่งๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลบั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

ท่ีพัก LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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วันท่ี 6 ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิง
ฉางสุ่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรภูม)ิ (TG613 :15.20-16.35) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 ท่านเดนิทางสู ่ร้านบัวหมิะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพ่ือสขุภาพผอ่นคลาย 

ความเมื่อยล้ากบัยานวดขนาดพิเศษสตูรเดยีวไมซ่ า้ใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถงัหรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “ครีม

บวัหิมะ” สรรพคณุเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผพุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบ้าน แวะ

ชมผ้าไหม สิน้ค้าท่ีมีช่ือเสียงของจีนจากนัน้น าคณะเข้าชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ของ

มณฑลยนูนานตัง้อยู่ท่ีถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพทุธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสดุในคนุหมิงอายุ

เก่าแก่กวา่พนัปีภายในวดัตกแตง่ร่มร่ืนสวยงามกลางลานมีสระน า้ขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสูศ่าลา

แปดเหลีย่มกลางสระด้านหลงัวดัเป็นอาคารสร้างใหมป่ระดิษฐานพระพทุธรูปพระพทุธชินราช(จ าลอง)ซึ่ง

พลเอกเกรียงศกัดิ์ ชมะนนัทน์นายกรัฐมนตรีคนท่ี 15 ของไทยให้อญัเชิญไปประดษิฐานไว้ ณ ท่ีวดั

หยวนทงแห่งนี ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบิน 
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15.20 น. อ าลาเมืองคนุหมิง เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG613 

16.35 น. เดินทางถึง สนามบินยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย 

 

อัตราค่าบริการ : KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA  6 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน  
12 ปี  

(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน  
12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 
ท่านละ 

วนัท่ี 02-07 ส.ค. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 15,499.- 

วนัท่ี 09-14 ส.ค. 62 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 16,999.- 

วนัท่ี 16-21 ส.ค. 62 23,999.- 23,999.- 22,999.- 5,500.- 16,499.- 

วนัท่ี 23-28 ส.ค. 62 23,999.- 23,999.- 22,999.- 5,500.- 16,499.- 

วนัท่ี 21-26 ก.ย. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 15,999.- 

วนัท่ี 09-14 ต.ค. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 15,999.- 

วนัท่ี 11-16 ต.ค. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 14,999.- 

วนัท่ี 13-18 ต.ค 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 15,499.- 

วนัท่ี 19-24 ต.ค. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 14,999.- 

วนัท่ี 23-28 ต.ค. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 15,999.- 

วนัท่ี 26-31 ต.ค. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 15,999.- 

วนัท่ี 29 ต.ค.-03 พ.ย. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 16,499.- 

วนัท่ี 01-06 พ.ย. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 16,499.- 

วนัท่ี 02-07 พ..ย 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 16,499.- 

วนัท่ี 08-13 พ.ย. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 16,499.- 
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วนัท่ี 12-17 พ.ย. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 16,499.- 

วนัท่ี 15-20 พ.ย. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 16,499.- 

วนัท่ี 22-27 พ.ย. 62 23,999.- 23,999.- 22,999.- 5,500.- 16,999.- 

วนัท่ี 30 พ.ย. -05 ธ.ค. 61 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 16,499.- 

วนัท่ี 01-06 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 16,999.- 

วนัท่ี 06-11 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 17,499.- 

วนัท่ี 10-15 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 17,499.- 

วนัท่ี 20-25 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 17,499.- 

วนัท่ี 29 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63 29,999.- 29,999.- 28,999.- 5,500.- 19,499.- 

วนัท่ี 30 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63 29,999.- 29,999.- 28,999.- 5,500.- 19,499.- 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 62-05 ม.ค. 63 29,999.- 29,999.- 28,999.- 5,500.- 19,499.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน รวมวีซ่า 4 วันท าการ 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ ** 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ 

เพ่ือเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความ
ผิดพลาด ทางบริษัทไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
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     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าท่ีพกั

โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบิน
พิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากค่า

ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆกรณีคณะออกเดิน 
กรณีคณะออกเดินทางได้      

1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดินทาง 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพ่ิมเติมกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
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7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน า้หนกั

ตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดินทาง 
5. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกั

รีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป  สว่นหวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแตด่ลุพินิจ

และความพึงพอใจในการบริการของท่าน 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้ เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไข

ได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่

สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความ
สญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผิดชอบคา่บริการท่ีท่านได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนัง่บน
เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
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7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด
ความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการ
เท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ท่ีมีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซ่าเดี่ยวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมยิ่ม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้

ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้เดินทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
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 - กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง , ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบัตรของเดก็ฉบบั
แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจบุนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาติท่ีติดตอ่

ได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูต
ตรวจสอบได้วา่ให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัท์สุม่
ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัท
ทวัร์ อย่างน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไม่ทราบ
ลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซา่ทา่น
จะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไมท่ราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผู้ ใช้บัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายในระหว่าง
เดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวตา่งชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการ

ท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  เน่ืองจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตราเข้า-
ออกอย่างน้อย 2 หน้าเตม็   
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2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมยิ่ม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบั

ร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จ่ายเพ่ิมท่านละ  1,125 บาท  

[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ใน
อนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง  
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**สถานทูตจนีมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส .............................................................................................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
............................................................................................................................. ........................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์..................................... ......................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................ ................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ.................................................. ................................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................. ...................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
.................................................................................................................. ....................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................ .................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ.................................................. ..................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัที่........ .... เดือน.......................ปี......................................……...................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เมื่อวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัที่............ เดือน............. ..........ปี................................................................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารสง่ถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่าน
เกิดความไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง จงึขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)  


