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ไฮไลท์ทวั ร์ ….คุนหมิง ต้ าลี่ ลี่เจียง เชียงกรีลา่
•

พิชิต 2 ภูเขาหิมะ หุบเขาสีนํ ้าเงิน

•

ชมวัดลามะ...จําลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต

•

เที่ยวเชียงกรีลา่ เมืองแห่งความฝัน

•

ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง

•

ชมโชว์ฝีมือของผู้กํากับชือ่ ดังจางอวี ้โหมว ..IMPRESSION LIJIANG

วันแรกของการเดินทาง
กรุ งเทพฯ -คุนหมิง
07.30 พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
น.
(TG) โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ
เดินทางให้ กบั ทุกท่าน
10.50
น.

ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ TG 612
หมายเหตุ : กรุ๊ปที่เดินทางตรงกับวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ ทังขาไปและขากลั
้
บ เครื่ องบินจะแวะ
รับ-ส่ง ผู้โดยสารที่สนามบินเชียงใหม่ ทําให้ เวลาขาไปเร็วขึ ้น และขากลับถึงช้ ากว่ากําหนด ตามเวลา
ดังนี ้
BKK - KMG TG616 09.30-14.05 น. (เวลานัดที่สนามบิน 06.00 น.)
KMG - BKK TG617 15.20-18.10 น.
14.05 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในมณฑลยูนนานมี
น.
ประชากร 33 ล้ านคน โดยเป็ นชนกลุม่ น้ อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื ้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สงู
เหนือระดับนํ ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งฤดูใบไม้ ผลิเพราะมีภมู ิอากาศ
ที่เย็นสบายตลอดทังปี
้ ไม่ร้อนหรื อหนาวจนเกินไปแล้ ว สิง่ ที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่
สวยงาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง จากนันนํ
้ าคณะเดินทางสูเ่ มืองต้ าหลี่ เขตปกครองตนเองของชน
เผ่าไป๋ ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของจีนในมณฑลยูนนานตังอยู
้ ่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กบั ภูเขาฉางซานที่
ระดับ 1,975 เมตรเหนือระดับนํ ้าทะเล โดยมีชนกลุม่ น้ อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื ้อชาติ เดิมมีชื่อว่า
“หนันเจา” หรื ออาณาจักรน่านเจ้ า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทัง่ ชาวไป๋ ได้ เข้ ามาสถาปนาอาณาจักรต้ าห
ลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรต้ าหลี่ก็ถกู กุบไลข่าน ผู้เป็ นจักรพรรดิชาวมองโกล
พิชิตลง แต่ก็ยงั คงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้ พบเห็นได้ บนเส้ นทางจากต้ าหลี่ถึงลี่เจียง
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
Z MAX HOTEL หรื อเทียบเท่า 4 *
วันที่สองของการเดินทาง
เมืองโบราณต้ าลี่-วัดเจ้ าแม่ กวนอิมแปลงกาย - เจดีย์สามองค์ (ผ่ านชม) – ต้ าลี่ – แชงกรี ล่า – โค้ งแรก
แม่ นาํ ้ แยงซีเกียง – ช่ องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรี ล่า
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร

ชมเมืองโบราณแห่งต้ าหลี่

สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหออันเป็ นนครหลวงของ

อาณาจักรโบราณน่านเจ้ าชมซากเมืองเก่าและกําแพงเมืองโบราณพร้ อมชมหลักศิลาหนันเจาซึง่ บันทึก
เรื่ องราวความสัมพันธ์ระหว่างชาวน่านเจ้ ากับราชวงศ์ถงั ชม วัดเจ้ าแม่กวนอิมแปลงกายตามตํานาน
เล่าว่าเจ้ าแม่กวนอิมได้ แปลงกายเป็ นหญิงชราแบกก้ อนหินใหญ่ไว้ บนหลังเพื่อให้ ทหารของฝ่ ายตรง
ข้ ามได้ เห็น เมื่อทหารของฝ่ ายศัตรูได้ เห็นว่าแม้ แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี ้ ถ้ าเป็ นคนวัยหนุม่ สาว
จะต้ องมีพละกําลังมากมายยากจะต่อสู้ จึงไม่ได้ ทําการเข้ าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึง
สร้ างวัดแห่งนี ้ขึ ้นในสมัยราชวงศ์ถงั เป็ นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้ าหลี่นําท่านผ่าน
้ ่ริมทะเลสาบเอ๋อ
ชม “ซานถ่า” หรื อ เจดีย์ 3 องค์ อันเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองต้ าลี่ที่โดดเด่นงดงาม ตังอยู
ไห่ ประกอบด้ วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตรซึ่งสร้ างขึ ้นในสมัย
ราชวงศ์ถงั จึงมีลกั ษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้ างเพิ่มเติมทีหลังใน
สมัยราชวงศ์หยวน ซึง่ เป็ นช่วงที่พทุ ธศาสนากําลังได้ รับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย์ 3 องค์มี
อายุกว่า 1,000 ปี และได้ มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี ้ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้ ค้นพบโบราณวัตถุจาก
ศตวรรษที่ 7-10 กว่า 600 ชิ ้น ในองค์เจดีย์
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
จากนันท่
้ านเดินทางสู่ เมืองจงเตี ้ยน “แชงกรี ลา่ ” ซึง่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน
ซึง่ มีพรมแดนติดกับอาณาเขตน่าซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง

ซึง่ อยู่ห่าง

จากนครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้ วยธรรมชาติที่งดงามของป่ าไม้ ท่งุ หญ้ าภูเขาทะเลสาบ
และสัตว์นานาชนิด ด้ วยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี ้จึงได้ ชื่อว่า“ดินแดนแห่ง
ความฝั น” ระหว่างทางแวะชม โค้ งแรกแม่นํ ้าแยงซีเกียง (ฉางเจียงตี่ยี่วาน)เกิดจากแม่นํ ้าแยงซีที่ไหลลง
มาจากชิงไห่และทิเบต ซึง่ เป็ นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้ วหักเส้ นทางโค้ งไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็ น “โค้ งแรกแม่นํ ้าแยงซี” ขึ ้นจากนันชม
้ ช่องแคบเสือกระโจน ซึง่ เป็ นช่อง
แคบช่วงแม่นํ ้าแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง(แม่นํ ้าทรายทอง) เป็ นช่องแคบที่มีนํ ้าไหลเชี่ยวมาก ช่วง
ที่แคบที่สดุ ประมาณ 30 เมตร ตามตํานานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสือนี ้สามารถกระโดดข้ ามไปยังฝั่ ง
ตรงข้ ามได้

จึงเป็ นที่มาของ

“ช่องแคบเสือกระโจน”นําชมเมืองโบราณแชงกรี ลา่ เป็ นศูนย์รวมของ

วัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคล้ ายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึง่ เต็มไปด้ วยร้ านค้ าของคนพื ้นเมืองและ
ร้ านขายสินค้ าที่ระลึกมากมาย

คํ่า
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
TIANRUI SUNSHINE HOTEL หรื อเทียบเท่ า 4 *
วันที่สามของการเดินทาง
หุบเขาพระจันทร์ สีนํา้ เงิน - วัดลามะซงจ้ านหลิน-ลี่เจียง - ร้ านสาหร่ ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง
เช้ า
บริ การอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ หุบเขาพระจันทร์ สีนํ ้าเงิน แห่งเมืองแชงกรี ลา่ มีความสูงกว่า 4,500 เมตร จาก
ระดับนํ ้าทะเล ประกอบด้ วย 13 ยอดเขา เรี ยงรายต่อกันลักษณะคล้ ายมังกร เป็ นหุบเขาที่มีทศั นียภาพ
งดงามมาก ได้ รับการขนานนามว่าเป็ น สวรรค์บนดิน สะกดทุกสายตาของผู้มาเยือน นําท่านโดยสาร
นัง่ กระเช้ า ซึง่ แบ่งเป็ น 2 ช่วง จุดแรกคือ ศูนย์ท่องเที่ยว หุบเขาพระจันทร์ สีนํ ้าเงิน และเปลี่ยนกระเช้ า
ต่อไปยัง จุดบนสุดของ หุบเขาพระจันทร์ สีนํ ้าเงิน เป็ นจุดชมวิว แบบ 360 องศา ให้ ท่านได้ สมั ผัสกับ
หิมะที่ปกคลุมยอดเขาอย่างเต็มที่ และชื่นชมกับทิวทัศน์ อันสวยงามบนยอดเขา ที่มีหิมะปกคลุมเกือบ
ตลอดปี อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เที่ยวชม วัดลามะซงจ้ านหลิน ตังอยู
้ ่บริเวณตีนเขาฝอปิ งห่างจากเมืองจงเตี ้ยนไปทางเหนือ 4 กิโลเมตร
สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็ นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจําพรรษาอยู่กว่า 700 รูป
สร้ างขึ ้นในสมัยการปกครองของดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึง่ ใกล้ เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้ นในช่วง
ศตวรรษที่ 17 สมัยจักรพรรดิคงั ซีแห่งราชวงศ์ชิงได้ มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครัง้ โครงสร้ างของวัด
แห่งนี ้สร้ างตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ที่มีหอประชุมหลัก 2 ห้ องและโอบล้ อมไป
ด้ วยห้ องพักสําหรับพระกว่า 100 ห้ องนอกจากนี ้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมายรวมทังรู้ ปปั น้ ทองสัมฤทธิ์
ที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ เดินทางต่อสูเ่ มืองลี่เจียงเป็ นเมืองซึ่งตังอยู
้ ่ในหุบเขาที่มีทศั นียภาพงดงามเป็ นถิ่น
ที่อยู่ของชาวน่าซีถือเป็ นชนกลุม่ น้ อยที่มีความน่าสนใจทังทางขนบธรรมเนี
้
ยมและวัฒนธรรมเช่นการมี
โครงสร้ างทางสังคมแบบสตรี เป็ นใหญ่นอกจากนันยั
้ งมีภาษาภาพที่เป็ นเอกลักษณ์อีกด้ วยแวะชม
สินค้ าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้ นํ ้าลํ ้าคุณค่าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพชันยอด
้
ซึ่งมีสารอาหารอยู่นบั ไม่
ถ้ วน อาทิ อาหารเสริม ครี มสาหร่ายพอกหน้ านําท่านชมเมืองโบราณลี่เจียงหรื อเมืองโบราณต้ าเหยียน
้ ่
เจิ ้งซึง่ เป็ นเมืองที่สร้ างขึ ้นมาในสมัยต้ นราชวงศ์ถงั มีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปี ตวั เมืองตังอยู
ท่ามกลางการโอบล้ อมด้ วยสายนํ ้าน้ อยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมังกรดําพื ้นที่ตงของเมื
ั้
องโบราณแห่งนี ้มี
รูปร่างลักษณะคล้ ายหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไว้ อย่างสมบูรณ์เช่น
อาคารไม้ แบบจีนโบราณต้ นหลิวริมธารที่ยงั คงปลิวไปมาตามสายลมลําธารนํ ้าที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี ้
ด้ วยความสวยงามเหล่านี ้ทําให้ เมืองโบราณลี่เจียงได้ ถกู บันทึกเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดย
องค์การยูเนสโกนอกจากนี ้ยามคํ่าคืนก็มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีกด้ วย
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ... อาหารบุฟเฟต์ นานาชาติ
ที่พัก
GUAN GUANG HOTEL หรื อเทียบเท่ า 4*
วันที่ส่ ีของการเดินทาง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้ าใหญ่ )–IMPRESSION (โชว์ จางอวีโ้ หมว)–
อุทยานนํา้ หยก–สระนํา้ มังกรดํา-ร้ านใบชา-ต้ าหลี่
เช้ า
บริ การอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําคณะโดยสารกระเช้ าไฟฟ้า(กระเช้ าใหญ่) ขึ ้นสูบ่ ริเวณจุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยกที่ความสูงระดับ
4,506 เมตรให้ ท่านได้ สมั ผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี ้ บริเวณเขามีต้นฉําฉายูนนาน
ที่มีอายุกว่าพันปี เทือกเขานี ้หากมองดูแล้ วลักษณะคล้ ายมังกรนอนอยู่บนก้ อนเมฆ จึงเป็ นที่มาของชื่อ
เทือกเขา จากนันชม
้ IMPRESSION LIJIANGโชว์อนั ยิ่งใหญ่ โดยผู้กํากับชื่อก้ องโลก จาง อวี ้ โหมว ได้

เที่ยง

คํ่า

เนรมิตให้ ภเู ขาหิมะมังกรหยกเป็ นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้ าเป็ นเวทีการแสดง โดยใช้ นกั แสดงกว่า
600 ชีวติ แสง สี เสียงการแต่งกายตระการตา เล่าเรื่ องราวชีวติ ความเป็ นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของ
เมืองลี่เจียงความสําเร็จของการแสดงคงต้ องยกเครดิตให้ กบั จางอี ้โหมวผู้กํากับชาวจีนที่มีชื่อเสียงใน
ระดับโลกล่าสุดได้ ฝากผลงานไห้ กบั พิธีเปิ ด-ปิ ดกีฬาโอลิมปิ ก(BEIJING 2008) ที่สร้ างความประทับใจ
ไปทังโลกเมื
้
่อปลายปี 2551
หมายเหตุ : ช่วงหน้ าหนาว โชว์ IMPRESSION LIJIANG ปิ ด หากวันเดินทางดังกล่าวทางโชว์งดการ
แสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลีย่ นเป็ นโชว์ลี่สยุ่ จินซาแทน โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าและไม่มี
การคืนค่าใช้ จ่ายใดๆทังสิ
้ ้น
ทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ อุทยานนํ ้าหยกซึง่ มีตานํ ้าธรรมชาติผดุ ขึ ้นมา 2 ตา เป็ นนํ ้าที่ซมึ มาจากการละลายของนํ ้าแข็ง
บนภูเขาหิมะมังกรหยก
เป็ นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ
ประกอบด้ วยประตูสวรรค์ซงึ่ มีรูปปั น้ แกะสลักด้ วยไม้ ข้างขวาเป็ นพ่อข้ างซ้ ายเป็ นแม่และนํ ้าตกมังกรที่
ไหลหลัง่ ไปตามไหล่เขาแบ่งเป็ น 3 ชันชั
้ นแรกชื
้
่อว่ามังกรออกถํ ้าชันที
้ ่สองชื่อว่ามังกรเล่นนํ ้าชันที
้ ่สามชื่อ
ว่ามังกรโบยบินและยังมีต้นไม้ เทวดาซึง่ เป็ นที่สกั การบูชาของคนในพื ้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี เข้ าชม
สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรื อ สระนํ ้ามังกรดํา อยู่ที่ทางชานเมืองด้ านเหนือเล่ากันว่าเมื่อหลายร้ อย
ปี ก่อนที่นนั่ ยังเป็ นบ่อนํ ้าธรรมดาอยู่มาวันหนึ่งมีชาวบ้ านเห็นมังกรดําโผล่ขึ ้นมาจากบ่อนํ ้าแห่งนัน้
ชาวนาซีมีความเชื่อเรื่ องมังกรอยู่แล้ ว จึงตังชื
้ ่อบ่อนํ ้านัน่ ว่า บ่อนํ ้ามังกรดํา ปั จจุบนั ได้ ปรับปรุงให้ เป็ น
สวนสาธารณะที่สวยงามจัดสร้ างสะพานศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจีนสองข้ างทางมีต้นเกาลัดขึ ้นเต็มมี
เนื ้อที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรได้ มีการจัดแบ่งส่วนอย่างเหมาะสมเป็ นบ่อนํ ้าใน และบ่อนํ ้านอก มี
สะพานหินอ่อนกัน้ นํ ้าในบ่อผุดขึ ้นมาจากใต้ ดินในลักษณะเป็ นตานํ ้า แวะชิมชา ที่มีคณ
ุ ภาพ และมี
ชื่อเสียงของประเทศจีน จากนันคณะเดิ
้
นทางกลับสู่เมืองต้ าหลี่
รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก
Z MAX HOTEL & RESIDENCE หรื อเทียบเท่ า 4 *
วันที่ห้าของการเดินทาง
ต้ าหลี่-คุนหมิง-ร้ านไข่ มุก-ตําหนักทองจินเตีย้ น-ร้ านหยก-อิสระช้ อปปิ ้ ง
เช้ า
บริ การอาหารเช้ า ณ โรงแรม
หลังอาหารเช้ านําคณะเดินทางสู่ เมืองคุนหมิงเมืองเอกและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในมณฑลยูนนานมี
ประชากร 33 ล้ านคน โดยเป็ นชนกลุม่ น้ อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื ้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สงู
เหนือระดับนํ ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมิงได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งฤดูใบไม้ ผลิเพราะมีภมู ิอากาศ
ที่เย็นสบายตลอดทังปี
้ ไม่ร้อนหรื อหนาวจนเกินไปแล้ ว สิง่ ที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่
สวยงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านแวะชม ร้ านไข่มกุ สินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ และมีชื่อเสียงของเมืองจีน มีสนิ ค้ าให้ เลือกซื ้อ เลือกชม
มากมาย เช่น สร้ อยคอ สร้ อยข้ อมือ แหวน กําไล ครี มไข่มกุ เป็ นต้ นนําท่านชมความงามของ ตําหนัก
ทองจินเตี ้ยนในอดีตเคยเป็ นที่พกั ของอูซ๋ นั กุ้ย “ขุนศึกผู้ขายชาติ” และนางงามเฉินหยวนหยวน เป็ น
ตําหนักที่มีฝาผนังและหลังคาสร้ างด้ วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทําให้ ตําหนักมีความสวยเด่น แลดู
้
ที่มี
เสมือนทอง จึงได้ ชื่อว่า“ ตําหนักทอง ” นับได้ วา่ เป็ นตําหนักที่ใหญ่ที่สดุ ของจีน จากนันแวะชมหยก
คุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อ กําไรหยก แหวนหยก หรื อผีเซียะสัตว์มงคลที่
มีชื่อเสียงจากนันอิ
้ สระช้ อปปิ ง้ ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ าต่างๆ รวมถึงสินค้ าของที่ระลึกพื ้นเมืองต่างๆ
ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลับ
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พกั
LONGWAY HOTEL หรื อเทียบเท่า 4*
วันที่หกของการเดินทาง
วัดหยวนทง-ร้ านบัวหิมะ – คุนหมิง – กรุ งเทพฯ
เช้ า
บริ การอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําคณะเข้ าชมวัดหยวนทงซึง่ เป็ นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตังอยู
้ ่ที่ถนนหยวนทงเจียง
เป็ นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สดุ ในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพันปี ภายในวัดตกแต่งร่มรื่ น
สวยงามกลางลานมีสระนํ ้าขนาดใหญ่ มีสะพานข้ ามไปสูศ่ าลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้ านหลังวัดเป็ น
อาคารสร้ างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึง่ พลเอกเกรี ยงศักดิ์ ชมะนันทน์
นายกรัฐมนตรี คนที่ 15 ของไทยให้ อญ
ั เชิญไปประดิษฐานไว้ ณที่วดั หยวนทงแห่งนี ้นําท่านเดินทางสู่

ร้ านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนให้ ท่านนวดฝ่ าเท้ าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ า
กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซํ ้าใครพร้ อมชมครี มเป่ าซูถ่ งั หรื อที่ร้ ูจกั กันดีในชื่อ “ครี มบัวหิมะ”
สรรพคุณเป็ นเลิศในด้ านรักษาแผลไฟไหม้ ผพุ องและแมลงกัดต่อยเป็ นยาสามัญประจําบ้ าน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานําท่านสูส่ นามบินคุนหมิง
15.20 น. อําลานครคุนหมิงเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 613
หมายเหตุ : กรุ๊ปที่เดินทางตรงกับวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ ทังขาไปและขากลั
้
บ เครื่ องบินจะแวะ
รับ-ส่ง ผู้โดยสารที่สนามบินเชียงใหม่ ทําให้ เวลาขาไปเร็วขึ ้น และขากลับถึงช้ ากว่ากําหนด ตามเวลา
ดังนี ้
BKK - KMG TG616 09.30-14.05 น.
KMG - BKK TG617 15.20-18.10 น.
16.35 น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
** หากท่โปรแกรมการเดิ
านทีต
่ ้องออกตั
ว๋ ภายใน
(เครือ
่ งบิน , รถทัวร์, รถไฟ)
กรุ
ณาสอบถามทีเ่ อจงเที
้าหน
่ ก
ุ ครัง้
นทางเปลี
ย
่ นแปลงตามความเหมาะสม
หรือเปลี
ย
่ นแปลงรายการท่
ย
่ ว้าทีท
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทีย
่ วบางรายการและจะต ้องมีจํานวนผู ้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึน
้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีทม
่ี จ
ี ํานวนผู ้โดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มห
ี วั หน ้าทัวร์ไทย

ิ 2 ภูเขาหิมะ
คุนหมิง ลีเ่ จียง แชงกรีลา่ พิชต
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พ ัก

เด็กมีเตียง

ห้องละ 2 ท่าน พ ักก ับผูใ้ หญ่ 1ท่าน
02-07 มีนาคม 61
09-14 มีนาคม 61
12-17 มีนาคม 61
16-21 มีนาคม 61
29 มีนาคม - 03 เมษายน 61
06-11 เมษายน 61 (วันจักรี)
07-12 เมษายน 61 วันจักรี)
10-15 เมษายน 61 (วันสงกรานต์)
12-17 เมษายน 61 (วันสงกรานต์)
13-18 เมษายน 61 (วันสงกรานต์)

เด็กไม่มม
ี เี ตียง

พ ักเดีย
่ วเพิม
่

พ ักก ับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

25,991
25,991
25,991
25,991
25,991

25,991

24,991

4,500

25,991

24,991

4,500

25,991

24,991

4,500

25,991

24,991

4,500

25,991

24,991

4,500

28,991
28,991
32,991
32,991
32,991

28,991
28,991
32,991
32,991
32,991

27,991
27,991
31,991
31,991
31,991

4,500
4,500
5,500
5,500
5,500

้ ว๋ ั ติดต่อเจ้าหน้าที”่
“จอยแลนด์ไม่ใชต

“ราคาเด็กทารก(อายุตา
ํ่ กว่า 2 ปี บริบร
ู ณ์) 8,900 บาท”

**ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ และไกด์ทอ
้ งถิน
่ ***

ท่านละ 120 หยวน/ท่าน/ทริป
ข้อควรทราบ : ร ้านทีร่ ะบุในโปรแกรมคือร ้านนวดฝ่ าเท ้า+บัวหิมะ,ร ้านชา, ไข่มก
ุ , ร ้านผ ้าไหมและร ้านหยกซงึ่
จําเป็ นต ้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด ้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์จงึ ต ้องเรียนให ้กับนั กท่องเทีย
่ วทุกท่านทราบว่าทุก
้
ื้ หรือไม่ซอ
ื้ ขึน
ร ้านจําเป็ นต ้องรบกวนทุกท่านแวะชมซงึ่ จะใชเวลาร
้านละ 60-90 นาที ซอ
้ อยูก
่ ับความพอใจของ
ิ้ (หากท่านใดอยูใ่ นร ้านไม่ถงึ ตามเวลาทีร่ ้านกําหนด...และไม่เข ้าร่วม
ลูกค ้าเป็ นหลักไม่มก
ี ารบังคับใดๆ ทัง้ สน
ิ ธิเ์ ก็บค่าใชจ่้ ายเพิม
กิจกรรมทีท
่ างร ้านจัดไว ้ให ้ขอสงวนสท
่ ท่านละ 300 หยวนต่อท่านต่อร ้าน

เงือ
่ นไขการให้บริการ
1.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต ้องมีผู ้โดยสารจํ านวน 10 ท่านขึน
้ ไป ถ ้าผู ้โดยสารไม่ครบจํ านวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2.

ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯเพือ
่ เช็คว่ากรุ๊ปมีการ
้
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน

3.

การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํ า ท่านละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง

4.

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด
4.2 แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช ้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ ้งยกเลิกน ้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ ก็บค ้าใช ้จ่ายทัง้ หมด
4.4 ยกเว ้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต
่ ้องการันตีมัดจํ ากับสายการบินหรือค่ามัดจํ าทีพ
่ ักโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเทีย
่ วบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter
Flightจะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจํ า หรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดเนือ
่ งจากค่าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ายในเทีย
่ วบินนัน
้ ๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.

คณะจองจํ านวนผู ้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มห
ี ัวหน ้าทัวร์)

2.

คณะจองจํ านวนผู ้ใหญ่ 15 ท่านขึน
้ ไปออกเดินทาง (มีหัวหน ้าหัวหน ้าทัวร์)

3.

คณะจองไม่ถงึ จํ านวนผู ้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อ ัตราบริการนีร้ วม
1.

้ ประหยัด
ค่าตั๋วเครือ
่ งบินไป-กลับ ชัน

2.

ค่าโรงแรมทีพ
่ ักตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห ้อง)

3.

ค่าเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆ ตามรายการทีร่ ะบุ

4.

ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ตามรายการทีร่ ะบุ

5.

ค่ารถรับส่งและระหว่างนํ าเทีย
่ วตามรายการทีร่ ะบุ

6.

ค่าประกันอุบัตเิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัตเิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ
่ นไขของกรมธรรม์
ื้ ประก ันการเดินทางสําหร ับครอบคลุมเรือ
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซอ
่ งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิม
่ เติมก ับทางบริษ ัทได้ **
- เบีย
้ ประก ันเริม
่ ต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 ว ัน]
- เบีย
้ ประก ันเริม
่ ต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 ว ัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประก ันทีม
่ อ
ี ายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
ี ชวี ต
ี อว ัยวะจากอุบ ัติเหตุ 3 ล้านบาท]
[ร ักษาพยาบาล 2 ล้าน, ร ักษาต่อเนือ
่ ง 2 แสน, เสย
ิ หรือเสย
ความครอบคลุมผูเ้ อาประก ันทีม
่ อ
ี ายุนอ
้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
ี ชวี ต
ี อว ัยวะจากอุบ ัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
[ร ักษาพยาบาล 2 ล้าน, ร ักษาต่อเนือ
่ ง 2 แสน, เสย
ิ หรือเสย

8.

รวมภาษี สนามบินทุกแห่ง + ภาษีนํ้ามัน

9.

นํ้ าหนั กสัมภาระท่านละ 30 กิโลกรัม เท่านัน
้
้
ค่าประกันวินาศภัยเครือ
่ งบินตามเงือ
่ นไขของแต่ละสายการบินทีม
่ ก
ี ารเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึน
้ เครือ
่ งได ้ท่านละ 1 ชิน
นํ้ าหนั กต ้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม หากนํ้ าหนั กของกระเป๋ าสัมภาระเกินกว่าทีส
่ ายการบินกําหนดไว ้ จะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายส่วนที่
เกินตามทีส
่ ายการบินกําหนด

อ ัตราบริการนีไ้ ม่รวม
1.

กระเป๋ าเดินทาง

2.

กระเป๋ าเดินทางในกรณีทน
ี่ ํ้ าหนั กเกินกว่าทีส
่ ายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน หากนํ้ าหนั กเกินจะต ้องเสียค่าใช ้จ่าย
เพิม
่ เติม

3.

ค่าทําหนั งสือเดินทาง

4.

ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครือ
่ งดืม
่ , ค่าอาหารทีส
่ งั่ เพิม
่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

5.

ค่าอาหารทีไ่ ม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ

6.

ค่าทําใบอนุญาตทีก
่ ลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด ้าว

7.

ค่าทิปไกด์ท ้องถิน
่ และคนขับรถท่านละ 120 หยวน/ท่าน/ทริป

8.

ค่าธรรมเนียมการยืน
่ ขอวีซา่ เข ้าประเทศจีน วีซา่ เดีย
่ ว (ธรรมดา 4 วันทําการ) 1,500 บาท

9.

ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ 7%

หมายเหตุ
1.

ิ ธิท
ั จนไม่อาจแก ้ไขได ้
บริษัทฯ มีสท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ
่ เกิดเหตุสด
ุ วิสย

2.

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัตแ
ิ ละอืน
่ ๆทีอ
่ ยูน
่ อกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมทีเ่ กิดขึน
้ ทางตรงหรือทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร ้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าช ้า หรือจากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ

3.

้ สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิแ
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย
่ วจะสิน
์ ละจะไม่รับผิดชอบค่าบริการทีท
่ า่ น
้
ได ้ชําระไว ้แล ้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน

4.

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห ้ามออกนอกประเทศ หรือ ห ้ามเข ้าประเทศ อันเนือ
่ งมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื่ ๆ

5.

รายการนี้เป็ นเพียงข ้อเสนอทีต
่ ้องได ้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได ้สํารองทีน
่ ั่ งบนเครือ
่ ง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็ นทีเ่ รียบร ้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี้คด
ิ ตามราคาตั๋วเครือ
่ งบินในปั จจุบัน หากราคาตั๋วเครือ
่ งบินปรับสูงขึน
้ บริษัทฯ สงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะปรับราคาตั๋วเครือ
่ งบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง จนมีการยกเลิก ล่าช ้า เปลีย
่ นแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห ้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจ
่ ะจัดบริการทัวร์อน
ื่ ทดแทนให ้ แต่จะ
ไม่คน
ื เงินให ้สําหรับค่าบริการนั น
้ ๆ

8.

ิ ธิใ์ นการให ้คําสัญญาใดๆ ทัง้ สิน
้ แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
มัคคุเทศก์ พนั กงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มส
ี ท
นามโดยผู ้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านัน
้

9.

หากไม่สามารถไปเทีย
่ วในสถานทีท
่ รี่ ะบุในโปรแกรมได ้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช ้า และความผิดพลาดจากทาง
้ แต่ทงั ้ นี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเทีย
สายการบิน จะไม่มก
ี ารคืนเงินใดๆทัง้ สิน
่ วสถานทีอ
่ น
ื่ ๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก
์ าร
จัดหานี้โดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

10.

เมือ
่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร ้อมคณะถือว่าท่านสละ
้ และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการ และเงินมัดจํ าคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
้ จาก
ท่านเป็ นจํ านวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

11.

ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัท ฯ ก่อนทุก
้
ครัง้ มิเช่นนั น
้ ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน

่ จีนสําหร ับผูท
เอกสารในการยืน
่ วีซา
้ ถ
ี่ อ
ื พาสสปอร์ตไทย
1.

หนั งสือเดินทางทีม
่ อ
ี ายุการใช ้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด

2.

หนั งสือเดินทางต ้องมีหน ้าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข ้า-ออก อย่างน ้อย
2หน ้าเต็ม

3.

รูปถ่ายหน ้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ พืน
้ หลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบห ้ามยิม
้
้ ขาว ห ้ามใส่ชด
เห็นฟั น ห ้ามใส่แว่นตาดํา ห ้ามใส่เสือ
ุ นั กเรียน นั กศึกษา หรือชุด
ข ้าราชการ และต ้องไม่ใช่สติ๊ กเกอร์ หรือรูปปริน
้ จากคอมพิวเตอร์

4.

สําหรับผู ้ทีถ
่ อ
ื หนังสือเดินทางต่างด ้าวจะต ้องทําเรือ
่ งแจ ้งเข ้า-ออกหรือ Re-Entry ด ้วยตนเองเท่านั น
้ ก่อนการส่งเอกสารยืน
่ วี
ซ่า

5.

สําเนาทะเบียนบ ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู ้เดินทาง

6.

เอกสารทีใ่ ห ้กรอกท ้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให ้ครบเพือ
่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง

7.

กรณีเด็ก, นั กเรียน, นั กศึกษา
-

กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ต ้องแนบสูตบ
ิ ัตรตัวจริง, สําเนาสูตบ
ิ ต
ั รและสูตบ
ิ ัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท ี่ http://www.consular.go.th/)

8.

กรณีทเี่ ด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดา มารดา ต ้องแนบหนั งสืออนุญาตให ้เดินทาง

ึ ษาสถานทีท
ข ้อมูลจริงเกีย
่ วกับสถานทีศ
่ ก
่ ํางานตําแหน่งงานทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบันทีอ
่ ยูท
่ ท
ี่ ํางานญาติทต
ี่ ด
ิ ต่อได ้ในกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ ้านทีท
่ ํางานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได ้ว่าให ้ข ้อมูลเท็จอาจมีการระงับ
การออกวีซา่ เล่มทีม
่ ป
ี ั ญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สม
ุ่ ตรวจทุกวัน)

9.

เอกสารทุกอย่างต ้องจัดเตรียมพร ้อมล่วงหน ้าก่อนยืน
่ วีซา่ ดังนั น
้ กรุณาเตรียมเอกสารพร ้อมส่งให ้บริษัททัวร์ อย่างน ้อย 5-7
วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)

10.

โปรดทําความเข ้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืน
่ วีซา่ ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม
่ เติมหรือเปลีย
่ นระเบียบ
การยืน
่ เอกสาร เป็ นเอกสิทธิข
์ องสถานทูต และบางครัง้ บริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน ้า

11.

ผู ้ทีป
่ ระสงค์จะใช ้หนั งสือเดินทางราชการ หรือ ใช ้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว ้นการทําวีซา่ ท่านจะต ้องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให ้เข ้า-ออกเมืองด ้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว ้นวีซา่ ในรายละเอียด / ผู ้ใช ้บัตร
APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต ้องตกค ้างอยูป
่ ระเทศจีนอย่าง
น ้อย 2 อาทิตย์

12.

กรณีหนั งสือเดินทางชาวต่างชาติ
-

ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให ้ได ้ เฉพาะชาวต่างชาติทท
ี่ ํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศ
ไทยเท่านัน
้

-

หากไม่ได ้ทํางานในประเทศไทย ผู ้เดินทางต ้องไปดําเนินการขอวีซา่ เข ้าประเทศจีนด ้วยตนเอง

-

กรณีหนั งสือเดินทางต่างด ้าว(เล่มเหลือง) ผู ้เดินทางต ้องไปดําเนินการขอวีซา่ เข ้าประเทศจีนด ้วยตนเอง เนื่องจากผู ้
เดินทางจะต ้องไปแสดงตนทีส
่ ถานทูตจีน

่ หน ังสอ
ื เดินทางคนต่างชาติในกรณีทท
ค่าธรรมเนียมการยืน
่ วีซา
ี่ างบริษ ัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1.
2.

หนั งสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิม
่ 3,560 บาท
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอน
ื่ ๆ จ่ายเพิม
่ 100 บาท
- เอกสารทีต
่ ้องเตรียม

1.

พาสปอร์ต ทีม
่ อ
ี ายุการใช ้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน ต ้องมีหน ้าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข ้า-ออก
อย่างน ้อย2หน ้าเต็ม

2.

รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2นิว้ จํ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ ยมาไม่เกิน 6 เดือน

3.

ใบอนุญาตการทํางาน

4.

หนั งสือว่าจ ้างในการทํางาน

5.

สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย ้อนหลัง 6 เดือน

6.

กรณีสมรสกับคนไทย ต ้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับร ้านทีแ
่ ปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ร ับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีด ังต่อไปนี้
1.

่ เป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายทีด
ชือ
่ เู ป็ นหญิง เช่น ไว ้ผมยาว หรือแต่งหน ้าทาปาก

2.

นํ ารูปถ่ายเก่า ทีถ
่ า่ ยไว ้เกินกว่า 6 เดือนมาใช ้

3.

นํ ารูปถ่ายทีม
่ วี วิ ด ้านหลัง ทีถ
่ า่ ยเล่น หรือรูปยืนเอียงข ้าง มาตัดใช ้เพือ
่ ยืน
่ ทําวีซา่

4.

นํ ารูปถ่ายทีเ่ ป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปทีป
่ ริน
้ จากคอมพิวเตอร์

่ ด่วน ทีต
่ หน ังสอ
ื เดินทางล่าชา้
อ ัตราค่าวีซา
่ อ
้ งจ่ายเพิม
่ ให้สถานฑูตจีน เมือ
่ ท่านสง
ยืน
่ วีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช ้จ่ายเพิม
่ ท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรง่ ั เศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ากลุม
่ ข้อตกลงเชงเก้น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย
่ ม
ั
์ ลนด์ อิตาลีลท
สาธารณร ัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรง่ ั เศส เยอรม ัน กรีซ ฮงการี
ไอซแ
ิ ัวเนียล ัตเวีย
ล ักเซมเบิรก
์ มอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย
่ นกฎเกณฑ์การยืน
่ วีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

้ ทําให้สายการบินอาจมีการปร ับราคาภาษีนา
ประกาศ เนือ
่ งจากสภาวะนํา้ ม ันโลกทีม
่ ก
ี ารปร ับราคาสูงขึน
ํ ้ ม ัน
ิ ธิเ์ ก็บค่าภาษีนา
้ ในอนาคต ซงึ่ ทางบริษ ัทฯขอสงวนสท
ขึน
ํ ้ ม ันเพิม
่ ตามความเป็นจริง
่ เข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลด ังต่อไปนี**
**เนืองจากสถานทูตจีนมีการเปลียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซา

้ ระกอบการยืน
่ ประเทศจีน
เอกสารทีใ่ ชป
่ ขอวีซา
**กรุณาระบุรายละเอียดทงหมดให้
ั้
ครบถ้วน เพือ
่ ประโยชน์ของต ัวท่านเอง**

ื่ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน ้าพาสปอร์ต)
ชอ
(MISS /MRS / MR)
NAME.........................................SURNAME..........................................................

สถานภาพ โสด

 แต่งงาน

 หม ้าย

 หย่า

ื่ คูส
 ไม่ได ้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชอ
่ มรส
....................................................................................................................................
ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ......................... โทรศัพท์............................. มือถือ...............................
ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.................................................................................................................................................
..............................................................รหัสไปรษณีย ์ ...................โทรศัพท์บ ้าน...........................
ื่ สถานทีท
ึ ษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………………..
ชอ
่ ํางาน / สถานศก
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................
ึ ษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
ทีอ
่ ยูส
่ ถานทีท
่ ํางาน/สถานศก
..................................................................................................................................................
......................................................รหัสไปรษณีย ์ ........................................โทร..........................
(สาํ คัญมาก กรุณาแจ ้งเบอร์ทถ
ี่ ก
ู ต ้องทีส
่ ามารถติดต่อท่านได ้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข ้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข ้าประเทศจีนหรือไม่ ไม่เคย

 เคยเดินทางเข ้าประเทศจีนแล ้ว

เมือ
่ วันที.่ .................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที่
..............................เดือน............................ปี ............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย
 เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมือ
่ วันที.่ .......................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................
เดือน.............................ปี .................................
ื่ บุคคลในครอบครัวของท่าน พร ้อมระบุความสม
ั พันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
รายชอ
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...........................................SURNAME.....................................................
RELATION..................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME...........................................................
RELATION..................................................................................................................................

หมายเหตุ
** กรุณากรอกข ้อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ ้าเอกสารสง่ ถึงบริษัทแล ้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม
่ เติม อาจทําให ้ท่านเกิด
ความไม่สะดวกภายหลัง ทัง้ นี้เพือ
่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

