รหัสทัวร SLT1903686

ทัวรจีน คุนหมิง ตาหลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน (TG)

เมืองตาหลี่ วัดเจามกวนอิม ผานชมเจดียสามองค เมืองโบราณตาหลี่

เมืองลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชวจางอวี้โหมว ทะเลสาบไปสุยเหอ
อุทยานนํ้าหยก สะพานแกวลี่เจียง สระนํ้ามังกรดํา เมืองโบราณลี่เจียง
นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง สาหรายเกรียวทอง วัดหยวนทง

วันแรก

กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เมืองตาหลี่

08.00 น. พรอมกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชัน
้ 4 ประตู 3 เคานเตอร

D สายการบินไทย แอรเวย โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับ และอํานวยความ

สะดวก

10.55 น. เหินฟาสูเมืองคุนหมิง โดยสายการบินไทย แอรเวย เที่ยวบินที่ TG612 (บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฉางสุย เมืองคุนหมิง หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
เรียบรอยแลว

นําทานผานชมเมือง คุนหมิงเปนเมืองเอกและเมืองที่ใหญที่สุดของมณฑลยูนนาน ใน

ภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน รูจักกันในนามหยุนหนานฝู มาจนถึงคริสตศตวรรษ
1920 ปจจุบันเปนศูนยกลางทางการเมือง เศรษฐกิจ คมนาคม และวัฒนธรรมของ
มณฑล

จากนั้นนําทานเดินทางสูเ มืองตาหลี่ โดยรถโคชปรับอากาศใชเวลาเดินทางประมาณ 4

ชั่วโมง ตาหลี่เปนเขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใตของจีน อยูในมณฑลยูนนาน

อยูระหวางทะเลสาบเออไห กับภูเขาชังซาน เปนเมืองที่มีชนกลุมนอยอาศัยอยูกวา 20
เชื้อชาติ เดิมชื่อหนันเจา หรือที่คนไทยเรารูจักในนาม อาณาจักรนานเจา (ค.ศ.738903) จากนั้นชนชาติไปเขามาปกครองตอ และสถาปนาเปนอาณาจักรตาหลี่ (ค.ศ.

937) และในภายหลังไดถูกกองทัพของกุบไลขานทําลายลงในป ค.ศ. 1253 แตรองรอย

ของอารยะธรรมเกาแกของตาหลี่ยังคงปรากฏใหเห็นจนถึงทุกวันนี้ ระหางทางชมวิว
คํ่า

ทิวทัศนที่สวยงาม ฟงบรรยายจากไกดทองถิน
่ หรืออิสระพักผอนบนรถตามอัธยาศัย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักที่ N DU HOTEL หรือเทียบเทา 4*

วันที่สอง เมืองตาหลี่-วัดเจามกวนอิม-ผานชมเจดียสามองค-เมืองโบราณตาหลี่เชา

เมืองลี่เจียง

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางสูวัดเจาแมกวนอิม หรือที่รูจก
ั กันในชื่อวัดเจาแมกวนอิมแปลงกาย วัด

แหงนี้มีตํานานเลาขานในสมัยราชวงศถงั วา ในตอนนั้นเจาแมกวนอิมไดแปลงกายเปน
หญิงชราแบกกอนหินใหญไวขางทางเพื่อขวางเหลาทหารไมใหสามารถเขามาตีเมือง

ตาหลี่ได เมื่อเหลาทหารเห็นวาแมแตหญิงชรายังแข็งแรงมากขนาดนีค
้ นหนุมสาวยอมมี
แรงตอสูมหาศาลแนนอน จึงทําใหทหารขาศึกตองยกทัพกลับไป ทําใหชาวเมืองเกิด

ความศรัทธา จึงไดรว มกันสรางวัดแหงนี้ขึ้นมาเพื่อเปนที่ระลึก และเปนสัญลักษณของ
เมือง

จากนั้นนทานผานชมเจดียสามองค แหงวัดฉงเซิ่ง ถือไดวาเปนสัญลักษณของเมืองตาหลี่
โดยที่เจดียสามองคนี้จะตั้งอยูหางจากเมืองโบราณตาหลี่ไปทางทิศเหนือโดยประมาณ 1
กิโลเมตร สวนบริเวณทางดานหลังของเจียสามองค จะเปนภูเขาชังซานที่สูงสงางาม

สามารถมองเห็นถึงแมจะอยูหางไกลออกไป และสวนทางดานหนาของเจดียสามองคจะ
เปนทะเลสาบเออไหที่มีความสวยงาม และมีความกวางใหญไมแพกัน

ความเปนเจดียสามองค คือเปนเจดียที่สูงตระหงานประมาณ 70 เมตร มีทั้งหมด 16

ชั้น โดยที่บริเวณทั้งสองขางของเจดียองคหลัก ที่มช
ี ื่อวาเจดีย “เซียนหลินถา” นั้น จะมี
เจดียขนาดเล็กสรางอยูเคียงขางกันดานละแหง โดยที่เจดียทั้งสามองคนี้จะมีรูปทรงที่

สอดคลองและมีความกลมกลืนกัน และที่สําคัญเจดียทั้งสามาองคนี้จะเปนสีขาวทั้งหมด
และไมมีสีใดสอดแทรกเลยแมแตนอย ดวยเหตุนี้เองจึงเกิดเปนภาพลักษณที่สวยงามใน

รูปแบบของเจดียสามองค เหตุผลในการกอสรางเจดียนี้เมื่อ 1200 ป ความเชื่อแรกคือ
ในทะเลสาบหรือคนไทยเรียกหนองกระแสมีมงั กร กลัวชาวบานแถวนี้เปนอันตรายจึง

สรางเจดียเพื่อปกปกษรักษาชาวบานใหปลอดภัยจากมังกร อีกความเชื่อคือสรางเปน

อนุสาวรียกับราชวงศถงั ที่สงทหารมาชวยตาลีปู อาณาจักรตาลีปูสรางเจดียเปนอนุสรณ
ที่สวนกลางสงทหารมาชวยเหลือ เจิ้น คือปกปกษรก
ั ษา ความเชื่อแรกและความเชื่อที่

สอง ความหมายเหมือนกันคือหยงเจิ้น ปกปกษรักษา ภาษาจีนตรงหลักเจดียองคใหญ
คือ เจิ้นซานชวน เจิ้น คือปกปกษรักษาตลอดกาลนาน ซานชวน คืออาณาบริเวณที่อยู
รอบๆ ภูเขานี้ คือ ทะเลสาบเออไห เทือกเขาชังซาน

สําหรับบริเวณโดยรอบทุกทานที่ไดเดินทางไปที่เจดียสามองค จะไดพบกับ

สถาปตยกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่ดูเหมือนจะเปนสถาปตยกรรมอันทรงคุณคาและมี

ความสงางามทั้งหมด อีกทั้งสภาพแวดลอมที่ดูดีและมีวิวทิวทัศนที่สวยงามอยางรอบ
ดาน เพราะฉะนั้นความสงางามของแหลงทองเที่ยวแหงนี้ จึงถือไดวา ไมธรรมดาเลย
ทีเดียว

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นําทุกทานเดินทางเที่ยวชมเมืองโบราณตาหลี่ หรือเมืองเกาตาหลี่ที่หลงเหลืออยูใน
ปจจุบันเปนมรดกที่ตกทอดมาจากอาณาจักรนานเจา ซึ่งรุงเรืองอยูในสมัยเดียวกับ

ราชวงศเหนือ-ใต ในชวงศตวรรษที่ 5 และ 6 ในชวงดังกลาวศูนยกลางของยูนนานได

ยายจากคุนหมิงมาอยูยังอาณาจักรทั้งหกของชนเผาไปทางตะวันตก ครั้นถึงยุคราชวงศ

ถัง หัวหนาเผานามผีลั่วเกอ (พีลอโกะ ค.ศ.697-748) ไดรวบรวมอาณาจักรทั้งหกเขา
ไวดวยกัน และสถาปนาขึ้นเปนอาณาจักรนานเจา (แปลวา “อาณาจักรใต” ค.ศ.738-

902) มีเมืองตาหลี่เปนราชธานี อาณาจักรนานเจาไดตอตานอํานาจของราชวงศถังเสมอ
มา ในยุคเรืองอํานาจสูงสุดนานเจามีเขตแดนทางตอนบนยื่นลึกเขาไปในซื่อชวน ตอนใต
เลยเขาไปในพมา ทางตะวันออกเฉียงเหนือกินแดนเขาไปในเขตตอนบนของเวียดนาม

ชวงปลายศตวรรษที่ 9 อาณาจักรนานเจาออนแอลงเพราะความขัดแยงภายใน นําไปสู
การกอกบฏใน ค.ศ.939 อาณาจักรจึงหดเล็กจงเปนแคอาณาจักรตาหลี่ ซึ่งปจจุบันคือ
เขตปกครองตนเองของชนเผาไป เมืองโบราณตาหลี่สรางขึ้นเมื่อกวา 1,000 ปกอน
ถึงแมไดผานกาลเวลามาชานานแตเมืองโบราณแหงนี้ก็ยังคงอยูในสภาพคอนขาง

สมบูรณ นักทองเที่ยวจะเห็นประตูเมืองทั้งดานใตและดานเหนือที่มีสถาปตยกรรมสอด

รับกัน ตามสองฟากของถนนสายเกาแกมีบานโบราณปลูกสรางไว มีถนนสายเกาแกที่ตัด
ผานตัวเมืองโบราณสายหนึ่งซึ่งทุกวันนี้ไดกลายเปนถนนยานการคาที่เจริญคึกคัก ตาม
สองขางถนนเต็มไปดวยรานคาตางๆ มีพอคาชาวไปที่แตงชุดประจําเผากําลังคาขาย

สินคาพื้นเมืองตางๆ เชน หินออนตาหลี่ ผาพื้นเมือง และเครื่องเงิน เปนตน สมควรแก
เวลานําทานเดินทางสูเ มืองลื่เจียง
คํ่า

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักที่ XIN TIAN LE HOTEL หรือเทียบเทา 4*

วันที่สาม เมืองลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเชาใหญ)-ชมโชวจางอวี้โหมว–
เชา

ทะเลสาบไปสุยเหอ-อุทยานนํ้าหยก–สะพานแกวลี่เจียง

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางสูภ
 ูเขาหิมะมังกรหยก หรือเวี้หลงเสวี่ยซาน ประกอบดวยยอดเขา
13 ยอด เปนสัญลักษณของเมืองลี่เจียง ตลอดเสนทางทานจะไดเห็นเทือกเขาหิมะ

มังกรหยก ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชนเผาในลี่เจียง ซึ่งยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้สูงจาก
ระดับนํ้าทะเล 5,596 เมตร และมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งป และทือกเขานี้หาก

มองดูแลวลักษณะจะคลายมังกรนอนอยูบนกอนเมฆ จึงเปนที่มาของชื่อเทือกเขาแหงนี้
นําทานโดยสารกระเชาไฟฟาใหญ ขึ้นสูจุดชมวิวสูงสุดของภูเขาหิมะมังกรหยกที่

เรียกวา สวนธารนํ้าแข็ง (Glacier Park) ซึ่งสูงจากระดับนํ้าทะเล 4,506 เมตร
ชมความงามของวิวทิวทัศนตลอดสองขางทาง อิสระกับการเก็บภาพความประทับใจ

และเพลิดเพลินกับการเลนหิมะบนเขาหิมะมังกรหยก ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางลง
จากยอดเขา

หมายเหตุ กรณีที่มก
ี ารกระกาศปดใหบริการกระเชาไฟฟา อันเนื่องมาจากเหตุผลดาน

สภาพอากาศไมเอื้ออํานวย การปดซอมบํารุง หรือเหตุผลใดๆ บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนรายการทองเที่ยวอื่นทดแทน

จากนั้นนําทานชมการแสดงสุดยอดโชวสี เสียง อันยิ่งหใญตระการตา

IMPRESSION LIJIANG เปนโรงละครกลางแจงที่อยูบนพื้นทีส
่ ูงที่สุดแหงหนึ่ง คือ
สูง 3,100 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง ออกแบบและกํากับโดย จาง อวี้

โหมว ซึ่งเปนผูดกําลังชื่อดังของโลก ผูซึ่งเคยมีผลงานการการกําลังพิธีเปด-ปด

โอลิมปกเกมสที่ปกกิ่งป 2008 มาแลว จาง อวี้ โหมว ไดเนรมิตใหภูเขาหิมะมังกร
หยกเปนฉากหลัง และบริเวณทุงหญาเปนเวทีการแสดง โดยใชนก
ั แสดงกวา 500

ชีวิต จาก 16 ชนเผา แตงกายสวยงาม เลาเรื่องราวชีวิตความเปนอยู แสดงใหเห็น

ถึงวัฒนธรรมเกาแกและชาวเผา ผานอักษรภาพในการสือ
่ ความหมาย และเลาเรื่อง
ใชงบการกองสรางทั้งหมดประมาณ 250 ลานหยวน และเปดการแสดงครั้งแรก
เมื่อ 23 กรกฎาคม 2008

จากนั้นนําทานชมทะเลสาบไปสุยเหอ ทะเลสาบสีฟาเทอรควอยซ และจุดชมวิวทิวทัศน
ที่สวยงามมาก มีฉากหลังคือภูเขาหิมะมังกรหยก มีนํ้าตกหินปูนเปนขั้นบันไตขนาดเล็ก
ลดลั่นลงมาอยางสวยงาม แมนํ้ากึ่งทะเลสาบสีฟานํ้าใสมาก ตัดกับวิวตนไมทามกลาง

ขุนเขาแหงหุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน นํ้าตกทีไ่ หลผานหุบเขานี้คือนํ้าที่ละลายจากหิมะบน
บาย

ยอดเขาหิมะมังกรหยก อิสระใหทุกทานเก็บภาพเปนที่ระลึก

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูอ
 ุทยานนํ้าหยก อุทยานแหงนี้จะมีนํ้าที่ซึมมาจากการละลายของนํ้าแข็ง

บนภูเขาหิมะมังกรหยกไหลหลั่งไปตามไหลเขาแบงเปน 3 ชั้น แบงเปน 3 ชั้น ชั้นแรกชื่อ
วา มังกรออกถํ้า ชั้นทีส
่ องชื่อวา มังกรเลนนํ้า และชั้นที่สามชื่อวา มังกรโบยบิน และยังมี
ตนไมเทวดาซึ่งเปนทีส
่ ก
ั การบูชาของคนในพืน
้ ที่มีอายุมากกวา 500 ปเลยทีเดียว

จากนั้นนําทานเดินทางสูส
 ะพานแกวลี่เจียง ที่เที่ยวแหลงใหมของเมืองลี่เจียง สะพาน
แกวแหงนี้ตั้งอยูบนหุบเขาซึ่งเปนหุบเขาลึกทีท
่ รุดตัวลงในระหวางการเคลื่อนตัว
ของเปลือกโลก สะพานยาว 137 เมตร กวาง 4 เมตร จุดสูงจากใตหุบเขา 97

เมตร ไดชื่อวาเปนสะพานแกวแขวนที่สูงทีส
่ ุดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑล
ยูนนาน มีความสูง 2,880 เมตร จากระดับนํ้าทะเลและสามารถบรรทุกรถบรรทุก
ไดถึง 16 ตัน อิสระใหทุกทานไดเดินบนสะพานแกว พรอมถายรูปเปนที่ระลึก

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ สุกี้เห็ด

วันที่สี่

สระนํ้ามังกรดํา–เมืองโบราณลี่เจียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-คุนหมิง-

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

พักที่ XIN TIAN LE HOTEL หรือเทียบเทา 4*
สาหรายเกรียวทอง

นําทานชมสระนํ้ามังกรดํา (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือเฮยหลง

ถัน อยูในสวนสาธารณะขนาดใหญเรียกกันวาสวนยูวฉวน ตั้งอยูในตัวเมืองลี่เจียง หาง

จากตัวเมืองเกาลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เเละทางยูเนสโกยกใหเปน

มรดกโลกอีกดวย โดยสระนํ้ามังกรนี้สรางขึ้นสมัยราชวงศชงิ (เเมนจู) จุดเดนของที่นี่คือ
ความใสของนํ้าที่ใสราวกับมรกต สถานที่ทองเที่ยวเเหงนี้มีความสวยงามในดานของ

ศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรมตางๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และนาซี

ไวดวยกันในสวนแหงนี้มีพิพิธภัณฑศิลปะตงปาดานในของพิพิธภัณฑมีสงิ่ ที่แสดงถึง

วัฒนธรรมตงปามากมาย เชน รูปภาพตางๆ และอักษรตงปาซึ่งมีลักษณะคลายกับอักษร
Hieroglyphics ของอียิปต

นําทานชมเมืองโบราณลี่เจียง หรือเมืองโบราณตาเหยียนเจิ้ง เมือลี่เจียงไดรับการขึ้น
ทะเบียนใหเปนหนึ่งในมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมในป ค.ศ. 1997 จากองคการ

ยูเนสโก กอตั้งขึ้นในปลายราชสงศซงใต ตนราชวงศหยวน ที่ชาวมองโกลไดขยายอาณา
เขตเขามาปกครองจีน ในชวงราวป ค.ศ. 1180-1250 ผูปกครอบเดิมกูซือไดยายจาก

เมืองเกาที่ไปชา อยูตอบบนของเขตเมืองเกา มีระหัดวิดนํ้าอันใหญที่ตั้งอยูกลางลาน มี
ลายมือขงอประธานาธิบดีเจียงเจอหมินวา “เมืองเกาลี่เจียง มรดกโลกทางวัฒนธรรม”
ในอดีตยานเมืองเกาลี่เจียงมีประวัตย
ิ าวนานกวา 800 ป ลเคยเปนจุดแลกเปลี่ยน

คาขายสินคาตามเสนทาง Tea House สายเกา ยางเมืองเกานี้มช
ี ื่อเสียงจากคูคลอง
และสะพานที่มีอยูมากมาย จนไดรับการขนานสามวา “เวนิชแหงตะวันออก” ตัวเมือง
ตั้งอยูทามกลางการโอบลอมดวยสายนํ้านอยใหญที่ไหลมาจากสระมังกรดํา รูปราง

ลักษณะคลายหินฝนหมึกจีน ซึ่งยังคงความงามในอดีตไวอยางสมบูรณ อาทิ เชน อาคาร
ไมแบบจีนโบราณ ตนหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลําธารนํ้าที่ไหลผานเมือง
แหงนี้ ดวยเสนหอันงดงามทั้งดานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมตางๆ ที่มี

เอกลักษณเฉพาะตัว รวมไปถึงการดูแลอนุรักษรักษาสภาพพื้นที่ไวไดเปนอยางดีทําให
ที่นี่เปนที่ยอมรับ และถูกกลาวขานวาเปนอีกเมืองหนึ่งของประเทศจีนที่มีนักทองเที่ยว
เดินทางมาอยูไมขาดสาย

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางสูสถานนีรถไฟเมืองลีเ่ จียง เพื่อนั่งรถไฟความเร็วสูงกลับคุณ
หมิง

คุนหมิงเปนเมืองเอกและเมืองที่ใหญที่สุดของมณฑลยูนนาน ในภาคตะวันตกเฉียงใต

ของประเทศจีน รูจก
ั กันในนามหยุนหนานฝู มาจนถึงคริสตศตวรรษ 1920 ปจจุบันเปน
ศูนยกลางทางการเมือง เศรษฐกิจ คมนาคม และวัฒนธรรมของมณฑล ที่มีความ

หลากหลายทางดานเชื้อชาติและวัฒนธรรม และภูมิประเทศที่ลอมรอบดวยภูเขาทั้ง 3

ดาน และดวยความสูงจากระดับนํ้าทะเล 1,890 เมตร ทําใหเมืองคุนหมิงมีอากาศเย็น
สบายตลอดทั้งป จนไดรับสมญานามวา “นครแหงฤดูใบไมผลิ”

เย็น

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ...อาหารกวางตุง
พักที่ LONGWAY HOTEL หรือเทียบเทา 4*

วันที่หา
เชา

คุนหมิง-วัดหยวนทง-รานยา-ถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานชมวัดหยวนทง ซึ่งเปนวัดที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูนนาน ตั้งอยูที่ถนน

หยวนทงเจียงเปนอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดในคุนหมิงอายุเกาแกกวาพันป
ภายในวัดตกแตงรมรืน
่ สวยงามกลางลานมีสระนํ้าขนาดใหญ มีสะพานขามไปสูศาลา
แปดเหลี่ยมกลางสระ ดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหมประดิษฐานพระพุทธรูปพระ

พุทธชินราชจําลอง ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนนายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให
อัญเชิญไปประดิษฐานไวณที่วัดหยวนทง

จากนั้นใหทานนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ และผอนคลายความเมื่อยลา และเลือกซื้อ

ยาสมุทนไพรเปาซูถังหรือที่รูจักกันดีในชื่อ “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษา
แผลไฟไหมผุพองและแมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ...สุกี้เห็ด

จากนั้นใหทานไดชอปปﻤงถนนคนเดิน ซึ่งมีสน
ิ คาราคาประยหยัดมากมาย ทั้งเสื้อผา
กระเปา รองเทา เข็มขัด รวมไปถึงสินคาที่ระลึกตางๆ อิสระเลือกซื้อตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน

15.20 น. นําทานเหินฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเวย เที่ยวบินที่ TG 612
16.35 น.

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ

ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ

อัตราคาบริการ
วันเดินทาง

ราคาผูใหญ

พักหองละ 23 ทาน

ราคาเด็ก เสริม

ราคาเด็ก ไมเสริม

พักกับผูใหญ 2

พักกับผูใหญ 2

เตียง
ทาน

เตียง
ทาน

พักเดี่ยว
จายเพิ่ม

16-20 ม.ค. 63

22,999

22,999

22,999

4,500

19-23 มี.ค. 63

22,999

22,999

22,000

4,500

20-24 ก.พ. 63

22,999

22,999

22,000

4,500

ลูกคาที่เคยเดินทางไปประเทศดังตอไปนี้จะตองยื่นวีซาเดี่ยวเทานั้น!!

(นับตั้งแต 1 มกราคม 2557 เปนตนมา) อิสราเอล / อัฟกานิสกาถน / ปากีสถาน / อุซเบกิส
ถาน / ทาจิกิสถาน / เติรกเมนิสถาน / อิหราน / อิรัก / ตุรกี / อียิปต / ซาอุดีอาระเบีย /

ซีเรีย / เลบานอน / จอรแดน / อินเดีย / ศรีลังกา / ลิเบีย / ซูดาน / แอลจีเรีย / ไนจีเรีย /
คาซัคสถาน /โซมาเรีย/เยเมน/โอมาน/ รัฐปาเลสไตน
อัตรานี้รวม

คาตั๋วเครื่องบิน และภาษีนํ้ามัน กรุงเทพฯ–คุนหมิง-กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป) / คารถโคชปรับอากาศ

บริการตลอดการเดินทาง / คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ / คาที่พักตามที่ระบุไวใน
รายการ (กรณีพัก 3 ทาน ทานที่ 3 เปนเตียงเสริม) / คานํ้าหนักกระเปาเดินทางทานละ 30

กิโลกรัม / คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ตามรายการที่ไดระบุไว / คาวีซาจีนแบบกรุป

ทองเที่ยวซึ่งตองเดินทางไปและกลับพรอมกรุป
 เทานั้น (กรณีที่ไมสามารถยื่นวีซากรุป
 ทองเที่ยวได
บริษัทฯ มีความจําเปนตองยื่นวีซาเดี่ยวปกติ 4 วันทําการ จะตองชําระคาสวนตางเพิ่ม ทานละ

900 บาท) อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถอ
ื พาสปอรตไทยเทานั้น / คาประกันอุบต
ั ิเหตุในการ
เดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม) / มัคคุเทศกบริการตลอดการ
เดินทาง

อัตรานี้ไมรวม

คาทิปไกดทองถิ่น และคนขับรถ***รวมตลอดการเดินทางจายทิป 200 หยวน/ทาน*** (ทิปหัวหนา
ทัวรขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคา) / คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือ

พาสปอรตตางชาติ /คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ / คาธรรมเนียมกระเปา

เดินทางที่นํ้าหนักเกิน / คาใชจายอื่นๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท คามินิบาร

ฯลฯ / ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา ย 3% และกรุณาแจงลวงหนาตั้งแตทําการจองกรณี
ตองการใบกํากับภาษี/คาภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก / คาวีซา

จีนแบบเดี่ยวจายเพิ่มทานละ 900 บาท กรณีทางรัฐบาลจีนยกเลิกการใชวีซากรุป

เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาทพรอมแฟกซหนาพาสปอรต / สวนที่เหลือจาย
กอนเดินทาง 21 วัน

เอกสารที่ใชในการยืน
่ วีซากรุป
1.

สแกนสีหนาแรกของหนังสือเดินทาง (หนาที่มีรูปและรายละเอียด ตามตัวอยาง)

3.

หนังสือเดินทางตองที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไมตํ่ากวา 6 เดือน

2.

สแกนรูปสี 2 นิว้ พื้นหลังขาว คูกบ
ั หนาพาส (ตามตัวอยาง)

มีหนาวางสําหรับประทับตราอยางนอย 2 หนาเต็ม

***เงื่อนไขพิเศษสําหรับการจองทัวร***

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทาน ออกเดินทางมีหัวหนาทัวร

2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดตางๆ กอนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ,
ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจองหองพัก เพื่อประโยชนของลูกคา

**รายการนี้จะเขารานรัฐบาลจีน เพื่อโปรโมทการทองเที่ยว แตละรานใชเวลาในการนําเสนอ
ประมาณ 1-1.30 ชั่วโมง*** เนื่องจากเปนราคาพิเศษ เมื่อทานเดินทางไปกับคณะแลว ขอ

ความกรุณาใหทานตามคณะทองเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสม หากทานตองการที่จะไมทองเที่ยวตามรายการในแตละวัน ทางบริษัทฯ ขอความ

กรุณาใหทานชําระเงินเพิ่ม 2,000 บาท ตอวันตอทานเนื่องจากราคาทัวร เปนราคาพิเศษซึง่
ไดรับการสนับสนุนจากการทองเที่ยวปกกิ่ง และรานคาตางๆ
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกกอนการเดินทาง 31 วัน / คืนคาใชจายทั้งหมด หรือเก็บคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริง
ยกเลิกกอนการเดินทาง 16-30 วัน/ เก็บคาใชจาย 5,000-10,000 บาท แลวแตกรณี
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-15 วัน / เก็บคาบริการทั้งหมด 100 %
หมายเหตุ
1.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ

จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีทส
ี่ ูญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ

2.

3.

4.
5.

เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ

เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคา
ภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเปน
จริง เพราะทางบริษัทยังไมไดรวมภาษีนํ้ามันใหมที่อาจจะเกิดขึ้น

เนื่องจากรายการทัวรนเี้ ปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ

ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี

บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีทม
ี่ ีผูรว มคณะไมถึง 15 ทาน

การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได
เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย

6.

7.

เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ

หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขตางๆ

การทองเที่ยวประเทศจีนนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปนการ

สงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือรานหยก รานบัวหิมะ รานผาไหม รานหยก รานไขมก
ุ
รานนวดเทา รานผีเซี๊ยะ รานชา หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม
ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว

โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนเปลี่ยนกฎในการยื่นวีซาจีนบอยครั้งการเรียกขอเอกสาร

เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต ซึ่งบางครั้งบริษัททัวร
ไมทราบลวงหนา

กรณียื่นวีซาเดี่ยว เอกสารที่ใชในการยื่นวีซาสําหรับหนังสืถอเดินทางไทย***ใชเวลายื่น 4 วัน
ทําการ***

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิน
้ ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่

ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย2
หนาเต็ม

3. รูปถายหนาตรงถายจากรานถายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พื้นหลังสีขาว
เทานั้น

ขอหาม: หามแม็ครูป, หามรูปเปนรอย, หามเปﻤอน, หามยิ้ม, หาม
ใสเสื้อสีออนและสีขาว (หามใสเสื้อคอกวางแขนกุดซีทรูลูกไมสาย

เดี่ยวชุดราชการชุดยูนฟ
ิ อรมชุดทํางานชุดนักเรียนนักศึกษา), หาม
ใสแวนตาสีดําหรือกรอบแวนสีดํา, หามสวมใสเครื่องประดับทุก
ชนิดเชนตางหูสรอยกิ๊ปติดผมคาดผมเข็มกลัด เปนตน

รูปตองเห็นคิ้วและใบหูทั้ง 2 ขางชัดเจนหามผมปดหนา

รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทานั้นและตองไมใช

สติ๊กเกอรหรือรูปพริ้นซจากคอมพิวเตอร รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน
***ทานที่ประสงคใชรป
ู ถายขาราชการในการยื่นวีซากรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมา
พรอมกับการสงหนังสือเดินทาง

***ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบต
ั ร APEC ในการเดินทางและยกเวน
การทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เนื่องจาก

บริษัทฯไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของ
ทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย
2 อาทิตย

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปเดินทางใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้
เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม

1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสต
ู ิบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง

2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม

3. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม

4. กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
เดินทางพรอมญาติ

1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสต
ู ิบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง

2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม

3. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม

4. กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ

5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทานั้น
กรณีผูเดินทางที่ชื่อเปนชาย แตรูปราง หนาตาเปนหญิง (สาวประเภทสอง)ใชเอกสารเพิ่มเติม
จากขอ 1-3 ดังนี้

1.หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษอังกฤษตัวจริงเทานั้น
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทานั้น

3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท
4. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน

***ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาที่ศูนยยื่นวีซาจีนในวันยื่นวีซา***
กรณียื่นดวน2 วันจายเพิ่ม 1,500 บาท

ยกเวนตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน25 ประเทศ : ออสเตรีย เบล

เยี่ยม สาธารณรัฐเช็กเดนมารก ฟนแลนด ฝรัง่ เศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลีลิทัวเนีย
ลัตเวียลักเซมเบิรกมอลตาเนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน
สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย***ไมสามารถยื่นดวนได***
กรณีหนังสือเดินทางตางชาติ

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,500 บาท / หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ
กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

เอกสารที่ตองใชสําหรับตางชาติ

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิน
้ ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่
ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย2 หนา
เต็ม

3. รูปถายหนาตรง ถายจากรานถายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พืน
้ หลังสีขาว
เทานั้น

4. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยตัวจริงเทานั้น ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ากวา 3 – 6
เดือน หากไมไดทาํ งานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศ
จีนดวยตนเอง

5. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็น
6. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท

7. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส

กรอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
( MISS./ MRS./ MR.)

NAME................................................................SURNAME....................................................
สถานภาพ

 โสด

 แตงงาน

○ หมาย

ไมไดจดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคูสมรส

○ หยา

.....................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..............................รหัสไปรษณีย.................................. โทรศัพทบาน..............................................
มือถือ.................................................

ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..............................รหัสไปรษณีย .....................................................
โทรศัพทบาน..........................................................

ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
.........................................................................................
ตําแหนงงาน

.................................................................................................................................................................

ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

...............รหัสไปรษณีย ...........................................................
โทร..................................................................

(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมี
การโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน)

ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม

ไมเคย

เมื่อวันที่.............. เดือน............................ป...................
ถึง วันที่.............เดือน.............................ป.....................
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม

เมื่อวันที่.............. เดือน.............................ป.................

เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว

ไมเคย

เคย โปรดระบุ

ถึง วันที่..............เดือน.............................ป......................

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
1. (MISS. / MRS. / MR.)

NAME....................................................................SURNAME...............................................................

RELATION................................................................................................................................................

2. (MISS. / MRS. / MR.)

NAME....................................................................SURNAME...............................................................

RELATION................................................................................................................................................
หมายเหตุ

** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง

** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให

ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรด

ทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

