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เดินทางเดอืน : ตุลาคม - ธันวาคม  2559 

WONDERFUL CHINA 
คุนหมงิ-ต้าหลี-่ลีเ่จียง-จงเตีย้น-เต๋อซิง 

โค้งแรกแม่น า้แยงซีเกยีง-ธารน า้แข็งหมิงหย่ง  
5 วนั  4  คนื 

    ไฮไลท์ 

  WonderfulPackage  ชวนคุณบินลดัฟ้าสู่เมืองคุนหมิง ด้วยสายการบนิ  LUCKY AIR  

 ผ่านชม “ ซานถ่า ” หรือ เจดีย์ 3 องค์  อนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองต้าหลีท่ีโ่ดดเด่นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ 

 ชมววิของแม่น า้แยงซีเกยีง สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยอืน เมืองจงเตีย้น “แชงกรีล่า” 

 ชมชีวติความเป็นอยู่แบบโบราณทีย่งัคงหลงเหลอืให้ได้พบเห็นที ่เมืองโบราณลีเ่จียง และชมความงดงามของ สระมังกรด า  อุทยานที ่  
    กว้างใหญ่ และน า้ในบึงทีใ่สสะอาดมากจนสามารถสะท้อนภาพทวิทศัน์ของภูเขาหิมะ 

 ชมความสวยงามของวดัทเิบต  3 แห่งทีม่ีความสวยงามทีแ่ตกต่างกนั วดัซงจ้านหลงิ วดัตงจู๋หลนิ และวดัเฟยไหล 

 เทีย่วชมธารน า้แข็งหมงิหย่ง(เหนือระดับทะเล280 เมตร) ที่ตั้งอยู่ในละตจูิดทีต่ ่าทีสุ่ดของจีน และยงัเป็นธารน า้แขง็ทีมี่อายุนับล้านปี 

 เยือน วดัหยวนทง ซ่ึงเป็นวดัทีเ่ก่าแก่ของมณฑลยูนนาน เป็นทีป่ระดษิฐาน พระพทุธชินราช(จ าลอง) ที่ได้อญัเชิญมาจากเมืองไทย  

 ช้อปป้ิงจุใจที ่เมืองโบราณกวนตู้ และช้อปป้ิงทีถ่นนคนเดิน แหล่งท่องเที่ยว ช้อปป้ิง เส้ือผ้า อาหารพืน้เมือง 
     ขนม และลานเอนกประสงค์ทีช่าวจีนในคุนหมิงทุกเพศทุกวยัจะมาเดินเล่น 

 อาหารพเิศษ  อาทเิช่น  สุกีเ้ห็ดนานาชนิด  สุกีป้ลาเซลมอน  อาหารกวางตุ้ง 
 

             

         

29,900 



Miramar 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - คุนหมิง – ต้าหลี ่- เมืองโบราณต้าหลี ่- วดัเจ้าแม่กวนอมิ -  ลีเ่จียง 

00.30  น. พร้อมกนัที ่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินLUCKY AIR พบเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ 
คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิให้กบัท่าน 

03.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน LUCKY AIR  เทีย่วบินที ่8L9598  (ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง)                         

06.30 น. เดินทางถึงสนามบิน อูเจียป้า เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยนูนาน คุนหมิง
ได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ ท าให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงท าให้มี ทศันียภาพสวยงาม
มากมาย จนไดส้มญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และมีชนกลุ่มนอ้ยอาศยัอยูก่ว่า 26 กลุ่ม และส่ิงท่ีมี
เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเท่ียวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศท่ีไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป  หลงัผ่านพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมือง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร   
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง  ระหว่างทางใหทุ้กท่านได้

พกัผอ่นและชมวิวความงดงามทางธรรมชาติตลอดสองขา้งทาง    
เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากนั้นเท่ียวชมความงดงามของ เมืองโบราณต้าหลี่  ชมประตูเมืองดา้นใตท่ี้มีสถาปัตยกรรมอนังดงาม   
น าท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิม (วัดเจ้าแม่กวนอมิแปลงกาย)  ตามต านานเล่าว่า เจา้แม่กวนอิมไดแ้ปลงกาย
โดยแบกกอ้นหินใหญ่ไวข้า้งหลงั เพื่อขวางทางทหารมิใหรุ้กรานเขา้เมืองได ้ชาวเมืองจึงสร้างวดัแห่งน้ีข้ึน
ในราชวงศถ์งั เป็นวดัท่ีมีปฏิมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหน่ึงในตา้หล่ี  น าท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง เป็นเมือง
ซ่ึงตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีมีทศันียภาพงดงาม เป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มนอ้ยท่ีมีความน่าสนใจ
ทั้งทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง   (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. ) 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

  พกัที่  LIJIANG  HOTEL หรือเทยีบเท่า 4*    

 

 

 

 
 

วนัที่สอง      ลีเ่จียง - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณลีเ่จียง - สระมังกรด า - จงเตีย้น(แชงกรีล่า) - ระหว่างทางชมโค้งแรก
แม่น า้แยงซีเกยีง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าจงเตีย้น 

เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
 น าท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง “ลี่เจียงกู่เฉิง” ชมชีวิตความเป็นอยูแ่บบโบราณท่ียงัคงหลงเหลือให้ไดพ้บ

เห็นในเมืองน้ี ภายในเมืองโบราณมีร้านของฝากของท่ีระลึกมากมายและเมืองน้ีไดรั้บประกาศจากองคก์าร
ยเูนสโกใ้หเ้ป็น “เมืองมรดกโลก”  หลงัจากนั้นพาท่านไปผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการ นวดฝ่าเท้า เป็น
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การแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายท่ี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเร่ืองราว
เก่ียวกบัการแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัการส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปีพร้อม
รับฟังกาวินิจฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ พร้อมชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหมด้ว้ย ยาบัวหิมะ 
ของโรงงานเป่าฝู่ ถงัผลิตยาท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของเมืองจีน จากนั้นพาทุกท่านเท่ียวชม สระน ้ามังกรด า หรือเฮย
หลงถัน อยูใ่นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซ่ึงเรียกว่า สวนยูว้ฉวน  ตั้งอยูใ่นตวัเมืองล่ีเจียง ห่างจากตวัเมือง
เก่าล่ีเจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 11,390 ตารางเมตร สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 
1737 สมยัราชวงศชิ์ง (แมนจู) สระน ้ ามงักรด ามีจุดเด่นท่ีความใสของน ้ าท่ีใสราวกบัมรกต นอกจากน้ี 
ภายในสวนยงัมีการสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ท่ีผสมผสานวฒันธรรมของชาวฮัน่ ทิเบต และน่าซี ไวด้ว้ยกนั 
ในสวนแห่งน้ีมี พิพิธภณัฑศิ์ลปะตงปา ดา้นในของพิพิธภณัฑมี์ส่ิงท่ีแสดงถึงวฒันธรรมตงปามากมาย สระ
มงักรด า น้ีมีท่ีมาจากต านานเล่าขานกนัว่าในอดีตมีคนพบเห็นมงักรด าปรากฏกายใตน้ ้ าบา้ง ผดุข้ึนมาจาก
สระน ้ าบา้ง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามดว้ยบึงน ้ าใสสะอาดสะทอ้นภาพทิวทศัน์ของ
เทือกเขาหิมะมงักรหยกไดอ้ยา่งชดัเจน ว่ากนัว่าทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกท่ีมองจากบริเวณสระ
มงักรด าเป็นหน่ึงในทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสุดของจีน   

เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่  เมืองจงเตีย้น “แชงกรีล่า” ซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนานซ่ึงมี

พรมแดนติดกบัอาณาเขตหน่าซีของเมืองล่ีเจียง และอาณาจกัรหยีของเมืองหนิงหลาง (แชงกรีล่าอยูห่่าง
จากนครคุนหมิง ถึง 700 กิโลเมตร) และอุดมไปดว้ยธรรมชาติท่ีงดงามของป่าไม ้ทุ่งหญา้ ภูเขา ทะเลสาบ
และสัตวน์านาชนิด ดว้ยภูมิประเทศรวมกบัทศันียภ์าพท่ีงดงาม สถานท่ีแห่งน้ีจึงไดช่ื้อว่า “ดินแดนแห่ง
ความฝัน” จากนั้นออกเดินทางสู่ จุดชมวิวของแม่น ้าแยงซีเกยีง เกิดจากแม่น ้ าแยงซีท่ีไหลลงมาจากชิงไห่
และทิเบต ซ่ึงเ ป็นท่ีราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โค้งแรกแม่น า้แยงซี” น าท่านชมช่องแคบเสือกระโจน ซ่ึงเป็นช่องแคบ
ช่วงแม่น ้ าแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น ้ าทรายทอง) เป็นช่องแคบท่ีมีน ้ าไหลเช่ียวมาก ช่วงท่ีแคบ
ท่ีสุดประมาณ 30 เมตร ตามต านานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสือน้ีสามารกระโดดขา้มไปยงัฝ่ังตรงขา้มได ้
จึงเป็นท่ีมาของ “ช่องแคบเสือกระโจน”  น าท่านชม เมืองโบราณจงเตีย้น ศูนยร์วมของวฒันธรรมชาวธิ
เบต ลกัษณะคลา้ยชุมชนเมืองโบราณธิเบต ซ่ึงเต็มไปดว้ยร้านคา้ของคนพื้นเมือง ร้านขายสินคา้ท่ีระลึก
มากมายและชมวิถีชีวิตและความเป็นของชาวทิเบตท่ีแชงกรีล่า 

ค า่                  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
  พกัที่  HEAVEN SUNSHINE HOTEL4*หรือเทยีบเท่า 4* 
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วนัที่สาม        จงเตีย้น - วดัซงจ้านหลงิ - เต๋อซิง -  วดัตงจู๋หลนิ – จุดชมววิวดัเฟยไหลชมววิภูเขาหิมะเหมยลี ่
เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
 หลงัอาหารน าท่านสู่ วัดลามะซงจ้านหลิน ตั้งอยู่เชิงเขา อยู่ห่างจากเมืองจงเต้ียนไปทางเหนือประมาณ              

5 กิโลเมตร มีพระลามะจ าพรรษามากกว่า 700 รูป สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1679 (พ.ศ.2222) สร้างข้ึนโดยดะ
ไลลามะองคท่ี์ 5 ในช่วงศตวรรษท่ี 18 สมยัจกัรพรรด์ิคงัซีแห่งราชวงศชิ์ง มีรูปแบบคลา้ยพระราชวงัโปตา
ลาท่ีเมืองลาซาเมืองหลวงของทิเบต แต่ย่อส่วนลงมา มีการเปรียบเทียบว่า "หากพระราชวงัโปตาลาเป็น
ศูนยร์วมจิตใจของชาวทิเบต วดัจงซานหลินกเ็ป็นศูนยก์ลางแห่งศรัทธาของชาวพทุธบริเวณท่ีราบสูงทิเบต
นัน่เอง"  น าท่านลดัเลาะวิ่งผา่นทิวเขาขนาดมหึมา ชมทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีมโหฬารตระการตาบนเส้นทาง
คดโคง้ไปตามหนา้ผา ภาพท่ีปรากฏต่อหนา้คือ ยอดเขาหิมะไป๋หมาง สูง 4,450 เมตร เส้นทางน้ีตดัผ่าน
เทือกเขาหิมะ ผา่นป่าสนบนภูเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะ นบัเป็นเส้นทางท่ีงดงามท่ีสุด บางคนเรียกเส้นทางน้ี
ว่า ถนนไต่ขอบฟ้า เป็นแหล่งก าเนิดพืชพนัธ์ุหายาก อาทิ ไมส้น ตน้อาซาเลีย สัตวป่์าหายากอยา่งลิงสีทอง 
และแพนดา้เล็ก น าท่านเดินทางจนกระทัง่ถึง เมืองเต๋อชิง เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ในหุบเขามีความสูงถึง 4,000 
เมตร มีพื้นท่ี 7,596 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 56,532 คน นบัเป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิแห่งชาวทิเบต ท่ีน่ีคือ
เขตภูเขาหิมาลยัดา้นจีน ซ่ึงซ่อนตวัอยูช่ายคาโลก ท่ีน่ีมียอดเขากาเคโบ (Kagebo Peak) สูง 6,740 เมตร เป็น
ยอดเขาสูงท่ีสุดของยนูนาน เป็นยอดเขาศกัด์ิสิทธ์ิของชาวทิเบต จากทัว่สารทิศตอ้งเดินทางมาจาริกแสวง
บุญกนัทุกปี เมืองเต๋อชิงอยู่ท่ามกลางหุบเขาระหว่างเทือกเขาหิมะเหมยล่ีและไป๋หมาง เป็นเมืองท่ีเจริญ
แห่งสุดทา้ยก่อนพน้เขตยนูนานเขา้ไปสู่ทิเบต เป็นเมืองท่ีอยู่เหนือสุดของยนูนาน ถึงประตูเมืองเต๋อชิง มี
สถูปแบบทิเบตอยู ่2 องค ์และเก๋งจีนซ่ึงเป็นจุดใหน้กัท่องเท่ียวไดช้มภาพพาโนราม่าของภูเขาหิมะเหมยห
ล่ีท่ีปรากฏอยูเ่บ้ืองหนา้ ส่วนเบ้ืองล่างคือธารน ้าแขง็หมิงหยง่ 

เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  ระหว่างทางน าท่านเท่ียวชม วัดตงจู๋หลนิ ซ่ึงเป็นวดัทิเบตนิกายหมวกเหลือง ท่ีส าคญัท่ีสุดของยนูนาน ซ่ึง

อยูห่่างจากจงเต้ียน (แชงกรีล่า) ประมาณ 105 กิโลเมตร สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1667 มีพระลามะ (หมวก
เหลือง) 200 กว่ารูป ตวัอาคารตั้งตระหง่านอยูห่นา้หุบเขาสูง ภายใตอ้าคารเป็นเสาสีแดงจ านวน 108 ตน้ 
ประดิษฐานพระพทุธรูปจากนครลาซา ซ่ึงสร้างในสมยัราชวงศถ์งั โดยรอบเป็นกุฏิลามะ น าท่านเดินทางสู่ 
วดัเฟยไหล อยูห่่างจากเมืองเต๋อชิงประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นวดัทิเบตท่ีส าคญัอีกวดัหน่ึง เน่ืองจากเป็นวดัท่ี
ชาวทิเบตมกัจะเดินทางมาสักการะบูชาภูเขาหิมะอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยูเ่บ้ืองหนา้ เป็นวดัท่ีสร้างข้ึนมานานกว่า
พนัปีแลว้ ตั้งแต่สมยัท่ีมีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเขา้มายงัทิเบตในช่วงแรก เป็นวดัท่ีไม่มีพระสงฆจ์ า
พรรษาอยู่ท่ีวดั โดยในวดัจะมีสถูปท่ีใชเ้ป็นเตาเผาดอกไม ้เพื่อเป็นการสักการะต่อส่ิงศกัดสิ์ทธ์ิ และท่ีวดั
แห่งน้ียงัสามารถมองเห็นภูเขาหิมะเหมยหล่ีไดอี้ก  ชมวิว ภูเขาหิมะเหมยหลี่ ภูเขาแห่งน้ีถือถือเป็นส่วน
หน่ึงของแนวเทือกเขาหิมาลยัท่ีทอดตวัลงมาจากหลงัคาโลก ทิเบตเป็นแนวเทือกเขาท่ีทอดตวัจากทิศเหนือ
ลงมายงัทิศใต ้(เทือกเขาดา้นทิศเหนือ คือ “เหมยหลีเสวี่ยซาน” ช่วงกลาง คือ “ไท่จ่ือเสวี่ยซาน” และดา้น
ทิศใต ้คือ “ป้ีหลวัเสวี่ยซาน”) เหมยหล่ีเป็นยอดเขาสูงสุดอนัดบัหน่ึงของมณฑลยนูนาน มีความสูงถึง 
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6,740 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของเมืองเต๋อชิง ห่างจากตวัเมืองเต๋อชิงประมาณ 20 
กิโลเมตร   

ค า่                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

  พกัที่  GUANJING TIANTANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

 

วนัที่ส่ี            หมู่บ้านหมิงหย่ง - น่ังรถขึน้ธารน า้แข็งหมงิหย่ง (รวมรถกอล์ฟ) - จงเตีย้น 

เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางลดัเลาะไปตามไหล่เขาถึง หมู่บ้านหมิงหย่ง เป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยูริ่มแม่น ้ าท่ีละลาย
มาจากธารน ้ าแข็ง ปัจจุบันหมู่บ้านได้กลายเป็นเขตทัศนียภาพท่ีมีช่ือเสียงและได้รับความนิยมจาก
นักท่องเท่ียวเป็นอย่างมากในปัจจุบนั ส าหรับการท่องเท่ียวในเขตรอบๆหมู่บา้นนั้น นักท่องเท่ียวท่ีมา
เยือนจะตอ้งไม่พลาดไปชมความยิ่งใหญ่ของ “ธารน ้ าแข็งหมิงหย่ง” น าท่านข้ึนสู่ ธารน ้าแข็งหมิงหย่ง
(เหนือระดบัทะเล280 เมตร) ท่ีตั้งอยูใ่นละติจูดท่ีต ่าท่ีสุดของจีน และยงัเป็นธารน ้ าแขง็ท่ีมีอายนุบัลา้นปี 
ธารน ้ าแขง็หมิงหยง่นั้นทอดตวัจากบนภูเขาหิมะเหมยหล่ี บนความสูงเหนือระดบัน ้ าทะเล 6,740 เมตร ลง
มายงัเขตป่าไมท่ี้อยูด่า้นล่างท่ีระดบัน ้ าทะเล 2,700 เมตร ดว้ยความยาว 11.7 กิโลเมตร และมีความกวา้ง
ประมาณ 500 เมตร นบัเป็นธารน ้ าแขง็ท่ีทอดตวัลงมาทางทิศใตม้ากท่ีสุดของจีน ธารน ้ าแขง็หมิงหยง่เป็น
ธารน ้ าแขง็ท่ีใหญ่ท่ีสุด เกิดจากการทบัถมของหิมะบนยอดเขาคาวากาโปท่ีเคล่ือนตวัอยา่งชา้ๆ จากความ
สูง 5,500 เมตร ลงมาสู่แม่น ้ าแขง็ (river of ice) ท่ีระดบัความสูง 2,700 เมตร ธารน ้ าแขง็หมิงหยง่ยาว 11 
กม. กวา้ง 500 เมตร การทบัถมของหิมะหรือในช่วงสภาพอากาศเยน็จดั หยาดน ้ าจากฟ้าท่ีตกลงในบริเวณ
ยอดเขาคาวากาโปจะอยูใ่นรูปของหิมะหรือฝนน ้ าแขง็ จะสะสมรวมตวักนัหนามากข้ึน เกิดการอดัตวัและ
ตกผลึกใหม่ของหิมะ ส่วนท่ีอยูข่า้งล่างจะหนืดและค่อยๆ เคล่ือนท่ีลงสู่ท่ีต  ่าอย่างชา้ๆ ตามแรงดึงดูดของ
โลก ลกัษณะดงักล่าวเรียกว่า "ธารน ้ าแขง็" แต่เน่ืองจากภาวะโลกร้อนท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ท า
ใหก้ารละลายของธารน ้าแขง็ท่ีขยายตวัเร็วข้ึน ท าใหธ้ารน ้าแขง็น้ีมีการหดตวัราวปีละ 50 เมตร   

เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร     
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถโคช้กลบัสู่ เมืองจงเตีย้น ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม .)  ซ่ึงเป็นเมืองท่ี

อยูติ่ดกบั ทิเบต ลกัษณะของเมืองแห่งน้ีจะเป็นในลกัษณะภูเขาท่ีราบสูงท่ีสวยงาม จนไดช่ื้อวา่ “แชงกรีล่า” 
โดยช่ือแชงกรีล่านั้นมาจากภาษาธิเบต หมายถึง หนทางน าไปสู่ดวงตะวนัและดวงจนัทร์โดยดวงจิต และ
แปลอีกความหมายหน่ึงวา่ ดินแดนอีกดา้นหน่ึงของโลกหรือแดนสวรรคบ์นโลก 
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ค า่                  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
   พกัที่  HEAVEN SUNSHINE HOTEL4*หรือเทยีบเท่า 4* 

 

 

 

 

 
 

วนัที่ห้า         จงเตีย้น - คุนหมิง 8L9850 ( 08.50-09.55 ) - ร้านหยก - วดัหยวนทง - ร้านชา - ผ้าไหม - ช้อปป้ิงถนนคน
เดิน - คุนหมิง - กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม....ได้เวลาอนัวสมควรเดินทางสู่สนามบินเมืองจงเตีย้น 

08.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิง  โดยสายการบิน LUCKY AIR  เทีย่วบินที ่8L9850 (ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง) 

09.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองคุนหมิง   จากนั้นน าท่านแวะชมผลิตภณัฑ์ท่ีท าจาก หินหยก หินท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยกบัหยก ซ่ึงถือเป็นสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง  น าท่านสู่ วัดหยวนทง  เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีอายรุ่วม 1,200 ปี วดั
หยวนทงถูกสร้างในสมยัราชวงศ ์ถงัวดัหยวนทงตั้งอยูใ่จกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวดัอยูท่ี่อาคารต่าง 
ๆ ภายในวดัจะสร้างอยูบ่ริเวณตีนเขา ซ่ึงแตกต่างไปจากวดัทัว่ไปของจีนท่ีมกัสร้างไวใ้นท่ีสูง เช่น บนยอด
เขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกนัว่าแต่เดิม วดัหยวนทง เป็นเพียงศาลเจา้แม่กวนอิม ภายหลงัจากท่ีมีผูค้น
มากราบไหวม้ากข้ึนเร่ือย ๆ ศาลเจา้จึงถูกสร้างเป็นวดัในเวลาต่อมา 

เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร     

บ่าย   น าท่านแวะ ร้านชา ชิมชาตน้ก าเนิด ซ่ึงมีชาหลายประเภทใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก  จากนั้นน าท่าน
ชม โรงงานผ้าไหมจีน มีช่ือเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกท่ีรู้จกัการ
เล้ียงไหมและพฒันาคุณสมบติัพิเศษต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง ท่านจะไดช้มวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้น
ใยเส้นเลก็ๆซ่ึงมีความเหนียว โดยใชท้ั้งแบบเคร่ืองจกัรและแรงงานคน จากนั้นให้ท่านได ้ช้อปป้ิงที่ถนน
คนเดิน ตามอธัยาศยั ณ ท่ีแห่งน้ี มีสินคา้มากมายใหท่้านไดล้ะลาย ทรัพย ์อาทิ เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ มือ
ถือ ฯลฯ 

ค า่                  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลาน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน 
23.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR  เทีย่วบินที ่8L9597                               

01.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ  

                                                                               *********************************** 
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ข้อควรทราบ :  

 การเดินทางไปท่องเที่ยวในเมืองจีนทุกเมือง จะมีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ              
หยก, ชา, ผ้าไหม, บัวหิมะ ซ่ึงจ าเป็นต้องใส่ไว้ในรายการทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงขอเรียนให้กบันักท่องเทีย่วทราบว่า 
ร้านทุกร้านที่ใส่ในรายการทัวร์ จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่
มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  บริษัทไม่มีส่วนได้เสียในการขายสินค้าจากร้านช้อปป้ิงขึน้อยู่กับความพงึพอใจของลูกค้าเป็นหลัก 
สินค้าทุกช้ินไม่สามารถแลกเปลีย่นหรือคนืได้  

 ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตั๋ว 
เนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
มีเตยีงและไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว 

20-24  ตุลาคม 2559 
(วนัปิยะมหาราช) 

31,900 31,900 5,000 

27-31  ตุลาคม 2559 30,900 30,900 5,000 

 03-07 , 10-14  พฤศจิกายน 2559 29,900 29,900 5,000 

17-21 , 24-28  พฤศจิกายน 2559 29,900 29,900 5,000 

01-05 ธันวาคม  2559 
(วนัพ่อแห่งชาติ) 

31,900 31,900 5,000 

          08-12 , 15-19  ธันวาคม  2559 30,900 30,900 5,000 

22-26  ธันวาคม  2559 31,900 31,900 5,000 

หมายเหตุ : โปรแกรมนีเ้ป็นราคาโปรโมช่ันเดนิทางโดยมีหัวหน้าทวัร์ จะเร่ิมต้นออกเดนิทางที ่20 คนขึน้ไป  

 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ) 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน  
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 15 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัรานีไ้ม่รวม
ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว
ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ

ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%

ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั
ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์   มาตรฐานวนัละ 10 หยวน x 5 วนั x 3 คน = 150 หยวน 

  

เงือ่นไขการเดนิทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิ 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียืน่วีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีก าหนด อาจมีการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพิ่มตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินคา้
พื้นเมืองของรัฐบาลตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเกบ็เงินเพิ่มร้านละ 350 หยวน / ท่าน 

 
 

การส ารองทีน่ั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยนัการส ารองทีน่ั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยนืยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง หรือในกรณีท่ีกรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียก
เกบ็เงินเร็วกวา่ท่ีก าหนด 

 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น
โปรแกรม เพื่อด าเนินการยืน่ขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
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การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยืน่ขอวีซ่าได้
ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่น
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อ
เป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพิ่ม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพิ่ม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed) 
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 
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กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 15 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง 

ไม่เกิน ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 น้ิว 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายเอง



 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนี 
วีซ่าประเภทปกติ ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ 

 

 ใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั 
 หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่
ช ารุด มีหนา้วา่งส าหรับติดหนา้วีซ่าและประทบัตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 3 
หนา้เตม็ หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าท่ีมีวีซ่าจีน ใหแ้นบมาดว้ย 
 รูปถ่ายสี ขนาด 2น้ิว  48x33 มม. จ านวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาว หนา้
ตรง ไม่ยิม้ หา้มใส่แวน่ (ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนและเป็นรูปทีถ่่ายจากร้าน
เท่าน้ัน) 
 หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนา
ทะเบียนสมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), ส าเนา
ใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 
 กรณีเป็นเดก็ อาย ุ 6-18 ปี ใช ้ สูตบิตัร (ส าเนา) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดาอายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ใช ้ สูติบตัร 
(ส าเนา) และแปลเป็นภาษาองักฤษ โดยสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/ และส าเนาบตัร
ประชาชนของบิดามารดา 
 เดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ 
จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่
 กรณีท างานเก่ียวกบัส่ือต่างๆเช่น สถานีวิทย ุสถานีโทรทศัน ์ส่ือโฆษณาต่างๆ ท่านตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองการท างาน
โดยระบุ ช่ือ ต าแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหาวา่ท่านจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ส่ือหรือ
โฆษณาต่างๆ โดยท่านจะท าตามกฎอยา่งเคร่งครัด เป็นภาษาองักฤษ 
 กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริง 
เท่านั้น และอยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั ท่านตอ้งไปโชวต์วั ณ ศูนยย์ืน่วีซ่าดว้ยตนเอง 
 กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยืน่วีซ่า 
 ผูท่ี้ประสงคใ์ช ้หนังสือเดนิทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าวีซ่าจีน แต่ท่านจะตอ้งรับผดิชอบ
ในการขออนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 
 บริษทัฯ รับยืน่วีซ่าใหช้าวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทยเท่านั้น (ลูกค้าต้องโชว์ตวัทีส่ถานทูต) โดยคิดค่าบริการเพิ่ม 
500-800 บาท เอกสารท่ีตอ้งใชย้ืน่ ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่า 50,000 บาท 
 บริษทัฯ ไม่รับยืน่วซ่ีาให้หนังสือเดนิทางต่างด้าว (เล่มสีเหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย
ตนเองท่ีสถานฑูต 
 กรณยีืน่วซ่ีาด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2- 3 วนัท าการ) มีค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 1,400 บาท 
 

 

http://www.consular.go.th/


 

 

หมายเหตุ 
 ผูย้ืน่ขอวีซ่าตอ้งใหข้อ้มูลเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดกต็าม 

อาจถูกระงบัการออกวีซ่า และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหาก
ตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็ามซ่ึงสถานฑูตไดพ้ิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่าน
ตอ้งยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

 
 แผนกวซ่ีาไม่รับยืน่วซ่ีาประเภทอืน่ นอกจากเข้าออก 1 คร้ัง เท่าน้ัน ยกเว้นกรณทีีลู่กค้ามทีริปเดนิทางต่อกบัทาง

บริษัทฯจึงจะท าการยืน่วซ่ีาประเภทอืน่ให้ 

 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือ
เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่ึงบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า 

 
สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศท่ีระบุเท่าน้ัน 

การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

 

หนังสือเดนิทางต่างชาติ 
 หนงัสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 800 บาท (ยกเวน้ ไตห้วนั/อเมริกนั) พาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป+รายละเอียดท่ีอยู ่
+ใบอนุญาตท างาน (ถา้มี) 

 ผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองก่อนการส่งเอกสารยืน่วีซ่า 

 หนงัสือเดินทางไตห้วนั (กรอกเอกสารเป็นภาษาจีน) รายละเอียดท่ีอยู+่ใบอนุญาตท างาน 

 หนงัสือเดินทางอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,500 บาท 

 

สถานทูตจีนไม่รับยืน่วซ่ีา ในกรณ ีดงันี ้
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก 

 รูปถ่ายอายเุกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่ไดถ่้ายจากร้าน ยนืเอียง 

หมายเหตุ ตั้งแต่ วนัที่ 25 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป ทางสถานทุตจีน ได้มีการปรับเปลีย่นระบบการ
ยืน่วซ่ีาโดยสามารถยืน่เอกสารขอวซ่ีาผ่านตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และ
ได้มีการปรับเปลีย่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการ ทั้งนี ้สามารถดูข้อมุลเพิม่เตมิได้ที่ 
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/ 

 



 

 

ข้อมูลและรายละเอยีดส าหรับการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน                                                                    

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการขอวซ่ีา ** 

กรุณากรอกด้วยภาษาองักฤษ (ตัวพมิพ์ใหญ่) 

 ช่ือ-นามสกลุ (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทาง)   

      MR./MRS./MS./MSTR.) .......................................................................................................................................................... 

สถานะภาพ  □ โสด   □ แต่งงานจดทะเบยีนสมรส   □  แต่งงานไม่ได้จดทะเบยีนสมรส   □ หม้าย □ หย่า   

ระบุช่ือบิดา.................................................................................. ช่ือมารดา............................................................................... 

   ระบุช่ือคู่สมรส  .......................................................................................................................................................................... 

 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้านENG........................................................................................................................................................ 

รหัสไปรษณย์ี................................ โทรศัพท์บ้าน......................................................มือถอื........................................................ 

ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้ ENG (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น).................................................................................................... 

รหัสไปรษณย์ี................................ เบอร์โทรศัพท์.............................................. เบอร์มือถอื..................................................... 

ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา ENG........................................................................ต าแหน่งงาน............................................. 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน / สถานศึกษา ENG...................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณย์ี ...............................................โทรศัพท์................................................................ 

(กรุณาแจ้งเบอร์ทีส่ามารถตดิต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางให้ท่าน 

□  ออกค่าใชจ่้ายเอง □  ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายให ้ □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................ 

ท่านมีประกนัสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่ □  มี  □ ไม่มี 

ถา้มี กรุณาระบุช่ือบริษทัประกนั ............................................................................................................................................... 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..................................................สถานท่ี...........................................วตัถุประสงค.์................................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอืน่หรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี................................................ประเทศ.............................................วตัถุประสงค.์................................. 

รายช่ือสมาชิกในครอบครัว พร้อมระบุความสัมพนัธ์: 

 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................ 
 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ............................... 
 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................              

ช่ือผูติ้ดต่อ (กรณีฉุกเฉิน) .......................................................................... เบอร์โทรศพัท.์.................................................. 


