รหัสทัวร B2B2000480
ทัวรจีน คุนหมิง DREAM TOWN IN SHANGRI-LA 6 วัน 5 คืน (TG)
หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน | ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเชาใหญ)
โชว IMPRESSION LIJIANG | เมืองในฝนแชงกรีลา
เมืองโบราณลี่เจียง | วัดหยวนทง | ไปสุยเหอ

เส้นทางการเดินทาง
วันที 1. กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-ต้าหลี(TG612 : 10.55-14.05)
วันที 2. หมูบ่ า้ นซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดียส์ ามองค์-แชงกรีลา่ -ผ่านชมโค้งแรกแม่นาแยงซี
ํ
เกียง-ช่องแคบเสือกระโจนเมืองโบราณแชงกรีลา่
วันที 3. หุบเขาพระจันทร์สนี าเงิ
ํ น(รวมกระเช้า)-วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีลา่ -ลีเจียง-เมืองโบราณลีเจียง
วันที . ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่ )-IMPRESSOIN LIJIANG-ไป๋ สุ่ยเหอ(ไม่รวมรถแบตเตอรี)-อุทยานนําหยก-สระมังกรดํา-สาหร่าย
เกลียวทอง-ต้าหลี
วันที . ต้าหลี-คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตําหนักทองจินเตียน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ ง
วันที . ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย่ )-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรภูมิ) (TG613 :15.20-16.35)

วันที่ 1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย)-ตาหลี่
(TG612 : 10.55-14.05)

07.30 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอร D
สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาทีค
่ อยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกบ
ั ทุกทาน
10.55 น.

ออกเดินทางสู นครคุนหมิง(สนามบินฉางสุย) โดยเที่ยวบินที่ TG 612

14.05 น.

เดินทางถึง สนามบินฉางสุย นครคุนหมิง เมืองเอกและเปนเมืองที่ใหญที่สด
ุ ใน
มณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลานคน โดยเปนชนกลุม
 นอยถึง 24 เผาครอบคลุม
พื้นที่ถงึ 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสงู เหนือระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร
คุนหมิงไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิเพราะมีภูมอ
ิ ากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งป
ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งทีม
่ ีเสนหด
 งึ ดูดนักทองเที่ยวก็คือธรรมชาติที่
สวยงาม ผานพิธก
ี ารตรวจคนเขาเมือง จากนั้นนําคณะเดินทางสู เมืองตาหลี่ (ใช
เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองของชนเผาไป ทางตะวันตกเฉียงใต
ของจีนในมณฑลยูนนานตั้งอยูระหวางทะเลสาบเออไหกับภูเขาฉางซานทีร่ ะดับ
1,975 เมตรเหนือระดับนํา้ ทะเล โดยมีชนกลุม
 นอยอาศัยอยูรว มกันกวา 20 เชื้อ
ชาติ เดิมมีชื่อวา “หนันเจา” หรืออาณาจักรนานเจา (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่ง
ชาวไปไดเขามาสถาปนาอาณาจักรตาหลี่ (ค.ศ. 937) และตอมาในค.ศ. 1253
อาณาจักรตาหลี่กถ
็ ก
ู กุบไลขาน ผูเปนจักรพรรดิชาวมองโกลพิชต
ิ ลง แตก็ยงั คง
เหลือรองรอยอารยธรรมเกาใหพบเห็นไดบนเสนทางจากตาหลี่ถงึ ลี่เจียง

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ทีพ
่ ัก

วันที่ 2
เชา

MANJIANG HONG HOLIDAY หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว
หมูบานซีโจว-วัดเจาแมกวนอิม-ผานชมเจดียสามองค-แชงกรีลา-ผานชมโคง
แรกแมนํ้าแยงซีเกียง-ชองแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีลา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พก
ั
นําทานสู หมูบานซีโจว หรือ “สี่โจว” เปนหมูบ
 านของชาวไป ใหทานไดสัมผัสกับวิถี
ชีวต
ิ ชาวไป และไดเห็นบานเรือนและความเปนอยูของชาวไป ชม วัดเจาแมกวนอิม
แปลงกายตามตํานานเลาวาเจาแมกวนอิมไดแปลงกายเปนหญิงชราแบกกอนหิน
ใหญไวบนหลังเพื่อใหทหารของฝายตรงขามไดเห็น เมื่อทหารของฝายศัตรูไดเห็น
วาแมแตหญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถาเปนคนวัยหนุม
 สาวจะตองมีพละกําลัง
มากมายยากจะตอสู จึงไมไดทําการเขาโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึง
สรางวัดแหงนี้ขึ้นในสมัยราชวงศถังเปนวัดทีม
่ ป
ี ระติมากรรมเยี่ยมยอดแหงหนึง่
ในตาหลี่ เขาชมวัดเจาแมกวนอิมแปลงกายตามตํานานเลาวาเจาแมกวนอิมได
แปลงกายเปนหญิงชราแบกกอนหินใหญไวบนหลังเพื่อใหทหารของฝายตรงขามได
เห็น เมื่อทหารของฝายศัตรูไดเห็นวาแมแตหญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถาเปนคน
วัยหนุม
 สาวจะตองมีพละกําลังมากมายยากจะตอสู จึงไมไดทาํ การเขาโจมตีเมือง
และถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึงสรางวัดแหงนีข้ ึ้นในสมัยราชวงศถัง เปนวัดทีม
่ ี
ประติมากรรมเยี่ยมยอดแหงหนึง่ ในตาหลี่ นําทานผานชม “ซานถา” หรือ เจดีย 3
องค อันเปนสัญลักษณของเมืองตาลี่ที่โดดเดนงดงาม ตัง้ อยูรม
ิ ทะเลสาบเออไห
ประกอบดวยเจดียสขี าวสวยงาม 3 องคโดยองคกลางมีความสูงถึง 70 เมตรซึง่
สรางขึ้นในสมัยราชวงศถังจึงมีลักษณะเหมือนกับเจดียในเมืองซีอาน สวนองคเล็ก
อีก 2 องค สรางเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศหยวน ซึง่ เปนชวงที่พุทธศาสนากําลัง
ไดรับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย 3 องคมอ
ี ายุกวา 1,000 ป และไดมี
การบูรณะเจดียเหลานี้ในชวงป ค.ศ.1978 ก็ไดคนพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่
7-10 กวา 600 ชิ้น ในองคเจดีย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นทานเดินทางสู เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีลา” (ใชเวลาประมาณ 4.30-5
ชั่วโมง) ซึ่งอยูท
 างทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับ
อาณาเขตนาซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยูห
 างจาก
นครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปดวยธรรมชาติทงี่ ดงามของปาไมทงุ
หญาภูเขาทะเลสาบและสัตวนานาชนิด ดวยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม
สถานทีแ่ หงนี้จึงไดชอ
ื่ วา“ดินแดนแหงความฝน” ระหวางทางแวะชม โคงแรกแมนํ้า
แยงซีเกียง เกิดจากแมนํ้าแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไหและทิเบต ซึง่ เปนที่ราบสูงไหล
ลงมากระทบกับเขาไหหลอ แลวหักเสนทางโคงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จน
เกิดเปน “โคงแรกแมนํ้าแยงซี” ขึ้นจากนั้นชม ชองแคบเสือกระโจน ซึ่งเปนชอง
แคบชวงแมนํ้าแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง(แมนํ้าทรายทอง) เปนชองแคบทีม
่ ีนํ้า
ไหลเชี่ยวมาก ชวงที่แคบที่สด
ุ ประมาณ 30 เมตร ตามตํานานเลาวา ในอดีตชอง
แคบเสือนี้สามารถกระโดดขามไปยังฝง ﻤตรงขามได จึงเปนทีม
่ าของ “ชองแคบเสือ

กระโจน”นําชมเมืองโบราณแชงกรีลาเปนศูนยรวมของวัฒนธรรมชาวทิเบต
ลักษณะคลายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึง่ เต็มไปดวยรานคาของคนพื้นเมืองและราน
ขายสินคาที่ระลึกมากมาย
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ที่พก
ั

TIANRUI SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

วันที่ 3
เชา

หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน(รวมกระเชา)-วัดลามะซงจานหลิง-แชงกรีลา-ลี่
เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พก
ั

นําทานเดินทางสู หุบเขาพระจันทรสน
ี ํ้าเงิน แหงเมืองแชงกรีลา มีความสูงกวา
4,500 เมตร จากระดับนํา้ ทะเล ประกอบดวย 13 ยอดเขา เรียงรายตอกันลักษณะ
คลายมังกร เปนหุบเขาทีม
่ ีทศ
ั นียภาพงดงามมาก ไดรบ
ั การขนานนามวาเปน
สวรรคบนดิน สะกดทุกสายตาของผูม
 าเยือน นําทานโดยสารนั่งกระเชา ซึง่ แบงเปน
2 ชวง จุดแรกคือ ศูนยทอ
 งเที่ยว หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน และเปลี่ยนกระเชา
ตอไปยัง จุดบนสุดของ หุบเขาพระจันทรสีนาํ้ เงิน เปนจุดชมวิว แบบ 360 องศา
ใหทานไดสัมผัสกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาอยางเต็มที่ และชื่นชมกับทิวทัศน อัน

สวยงามบนยอดเขา ทีม
่ ีหม
ิ ะปกคลุมเกือบตลอดป อิสระถายภาพตามอัธยาศัย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

เที่ยวชม วัดลามะซงจานหลิน ตัง้ อยูบ
 ริเวณตีนเขาฝอปงหางจากเมืองจงเตี้ยนไป
ทางเหนือ 4 กิโลเมตรสรางขึ้นในปค.ศ. 1679 เปนวัดลามะที่มอ
ี ายุเกาแกกวา
300 ปมพ
ี ระลามะจําพรรษาอยูก
 วา 700 รูปสรางขึ้นในสมัยการปกครองของดะ
ไลลามะองคที่ 5 ซึ่งใกลเคียงกับสมัยอยุธยาตอนตนในชวงศตวรรษที่ 17 สมัย
จักรพรรดิคงั ซีแหงราชวงศชงิ ไดมก
ี ารซอมแซมตอเติมอีกหลายครั้งโครงสรางของ
วัดแหงนี้สรางตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ทีม
่ ีหอประชุมหลัก
2 หองและโอบลอมไปดวยหองพักสําหรับพระกวา 100 หองนอกจากนี้ยงั มี
โบราณวัตถุอก
ี มากมายรวมทัง้ รูปปน
 ﻥทองสัมฤทธิ์ทม
ี่ ีชื่อเสียงมากที่สุดเดินทางตอสู
เมืองลี่เจียง (ใชเวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง) เปนเมืองซึ่งตัง้ อยูในหุบเขาที่มี
ทัศนียภาพงดงามเปนถิ่นที่อยูของชาวนาซีถือเปนชนกลุม
 นอยที่มค
ี วามนาสนใจทั้ง
ทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชนการมีโครงสรางทางสังคมแบบสตรีเปนใหญ
นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพที่เปนเอกลักษณอก
ี ดวย นําทานชมเมืองโบราณลีเ่ จียง
หรือเมืองโบราณตาเหยียนเจิ้งซึง่ เปนเมืองที่สรางขึ้นมาในสมัยตนราชวงศถงั มี
ประวัติยาวนานกวา 1,300 ปตวั เมืองตัง้ อยูทา มกลางการโอบลอมดวยสายนํา้ นอย
ใหญที่ไหลมาจากสระมังกรดําพื้นทีต
่ ั้งของเมืองโบราณแหงนีม
้ ีรูปรางลักษณะคลาย

หินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไวอยางสมบูรณเชนอาคาร
ไมแบบจีนโบราณตนหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลมลําธารนํา้ ที่ไหลผาน
เมืองแหงนีด
้ วยความสวยงามเหลานี้ทําใหเมืองโบราณลี่เจียงไดถก
ู บันทึกเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมของโลกโดยองคการยูเนสโกนอกจากนี้ยามคํ่าคืนก็มก
ี ารประดับไฟ
แสงสีงดงามอีกดวย
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ที่พก
ั

LIJIANG LUCKY DARGON HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

วันที่ 4

ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเชาใหญ)-IMPRESSOIN LIJIANG-ไปสุยเหอ
(ไมรวมรถแบตเตอรี่)-อุทยานนํ้าหยก-สระนํ้ามังกรดํา-สาหรายเกลียวทองตาหลี่

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พก
ั

นําคณะโดยสารกระเชาไฟฟา(กระเชาใหญ) ขึน
้ สูบริเวณจุดชมวิวเขาหิมะมังกร
หยกทีค
่ วามสูงระดับ 4,506 เมตรใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นและยิง่ ใหญของ
ภูเขาแหงนี้ บริเวณเขามีตนฉําฉายูนนานทีม
่ ีอายุกวาพันปเทือกเขานี้หากมองดูแลว
ลักษณะคลายมังกรนอนอยูบ
 นกอนเมฆ จึงเปนที่มาของชื่อเทือกเขา จากนั้นชม
IMPRESSION LIJIANGโชวอันยิ่งใหญ โดยผูก
 ํากับชื่อกองโลก จาง อวี้ โหมว
ไดเนรมิตใหภูเขาหิมะมังกรหยกเปนฉากหลัง และบริเวณทุง หญาเปนเวทีการแสดง

โดยใชนก
ั แสดงกวา 600 ชีวต
ิ แสง สี เสียงการแตงกายตระการตา เลาเรื่องราว
ชีวต
ิ ความเปนอยู และชาวเผาตางๆ ของเมืองลี่เจียงความสําเร็จของการแสดงคง
ตองยกเครดิตใหกับจางอีโ้ หมวผูกาํ กับชาวจีนที่มีชอ
ื่ เสียงในระดับโลกลาสุดไดฝาก
ผลงานไหกบ
ั พิธีเปด-ปดกีฬาโอลิมปก(BEIJING 2008) ที่สรางความประทับใจไป
ทั้งโลกเมือ
่ ปลายป 2551
หมายเหตุ : ชวงหนาหนาว โชว IMPRESSION LIJIANG ปด หากวันเดินทาง
ดังกลาวทางโชวงดการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเปนโชวลี่สุยจินซาแทน
โดยไมตอ
 งแจงใหทราบลวงหนาและไมมก
ี ารคืนคาใชจา ยใดๆทัง้ สิ้น

กลางวัน

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู ไปสุยเหอ หรือที่เรียกวา หุบเขาสีนํ้าเงิน (Blue Valley) (ไมรวมรถ
แบตเตอรี่ หากลูกคาตองการนัง่ รถแบตเตอรีก
่ รุณาสอบถามกับไกดทองถิ่น) หุบเขา
ที่อยูตด
ิ ดานหลังของภูเขาหิมะมังกรหยก ทัศนียภาพสวยงามกับทะเลสาบสีฟา
คราม นํา้ ตกหินปูนขนาดเล็กและภูเขาหิมะมังกรหยกเปนพืน
้ หลัง นํ้าที่ไหลผานหุบ
เขานี้คอ
ื นํ้าที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกรหยก เนื่องจากจุดนี้มท
ี ิวทัศนที่
สวยงามที่มฉ
ี ากหลังคือภูเขาหิมะมังกรหยกมีนํ้าตกและแมนํ้ากึ่งทะเลสาบจึงเปนที่
นิยมของศิลปนนักวาดภาพและคูรก
ั ทีม
่ ก
ั จะมาถายภาพทีน
่ าประทับใจ
เดินทางสู อุทยานนํ้าหยกซึ่งมีตานํา้ ธรรมชาติผด
ุ ขึ้นมา 2 ตา เปนนํ้าที่ซม
ึ มาจาก
การละลายของนํา้ แข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เปนสถานทีแ่ สดงวัฒนธรรมของชน
เผานาซีกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบดวยประตูสวรรคซงึ่ มีรูปปﻥนแกะสลักดวยไม
ขางขวาเปนพอขางซายเปนแมและนํา้ ตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหลเขาแบงเปน 3
ชั้นชั้นแรกชื่อวามังกรออกถํ้าชั้นที่สองชื่อวามังกรเลนนํ้าชั้นที่สามชื่อวามังกรโบยบิน
และยังมีตนไมเทวดาซึง่ เปนที่สก
ั การบูชาของคนในพื้นที่มอ
ี ายุมากกวา 500 ปเขา
ชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระนํา้ มังกรดํา อยูที่ทางชานเมืองดาน
เหนือเลากันวาเมื่อหลายรอยปกอ
 นที่นั่นยังเปนบอนํ้าธรรมดาอยูม
 าวันหนึง่ มี
ชาวบานเห็นมังกรดําโผลขึ้นมาจากบอนํา้ แหงนั้นชาวนาซีมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู
แลว จึงตัง้ ชือ
่ บอนํา้ นั่นวา บอนํ้ามังกรดํา ปจจุบันไดปรับปรุงใหเปนสวนสาธารณะที่
สวยงามจัดสรางสะพานศาลาพักผอนแบบเกงจีนสองขางทางมีตนเกาลัดขึ้นเต็มมี
เนื้อที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรไดมก
ี ารจัดแบงสวนอยางเหมาะสมเปนบอนํา้ ใน
และบอนํา้ นอก มีสะพานหินออนกั้น นํ้าในบอผุดขึ้นมาจากใตดินในลักษณะเปนตา

นํ้า แวะชมสินคาสาหรายเกลียวทอง พืชใตนาํ้ ลํ้าคุณคาอาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้น
ยอด ซึง่ มีสารอาหารอยูนับไมถวน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหรายพอกหนา จากนั้น
คณะเดินทางกลับสูเมืองตาหลี่ (ใชเวลาประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง)
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ที่พก
ั

MANJIANG HONG HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

วันที่ 5

ตาหลี่-คุนหมิง-รานยางพารา-ตําหนักทองจินเตี้ยน-รานหยก-อิสระชอปปﻥง

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พก
ั
หลังอาหารเชานําคณะเดินทางสู เมืองคุนหมิง (ใชเวลาประมาณ 5 ชัว่ โมง) เมือง
เอกและเปนเมืองที่ใหญที่สด
ุ ในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลานคน โดยเปนชน
กลุมนอยถึง 24 เผาครอบคลุมพืน
้ ทีถ
่ ึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสงู เหนือ
ระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมิงไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิ
เพราะมีภม
ู ิอากาศที่เย็นสบายตลอดทัง้ ป ไมรอ
 นหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งทีม
่ ี
เสนหดึงดูดนักทองเที่ยวก็คอ
ื ธรรมชาติที่สวยงาม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นําทานแวะรานยางพารา ใหทา นไดเลือกซื้อสินคาเพื่อสุขภาพ อาทิ หมอน
ยางพารา ที่นอนยางพารา นําทานชมความงามของ ตําหนักทองจินเตี้ยนในอดีต
เคยเปนที่พก
ั ของอูซันกุย “ขุนศึกผูข ายชาติ” และนางงามเฉินหยวนหยวน เปน
ตําหนักที่มฝ
ี าผนังและหลังคาสรางดวยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทําใหตาํ หนักมี
ความสวยเดน แลดูเสมือนทอง จึงไดชื่อวา“ ตําหนักทอง ” นับไดวาเปนตําหนักที่
ใหญที่สุดของจีน จากนั้นแวะชมหยก ทีม
่ ีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให
ทานไดเลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตวมงคลทีม
่ ีชื่อเสียงจากนั้น
อิสระชอปปﻥง ใหทา นไดเลือกซื้อสินคาตางๆ รวมถึงสินคาของที่ระลึกพื้นเมือง
ตางๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายกอนกลับ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ที่พก
ั

LONGWAY HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

วันที่ 6

รานบัวหิมะ-รานผาไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย)กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรภูมิ) (TG613 :15.20-16.35)

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พก
ั
ทานเดินทางสู รานบัวหิมะและศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝาเทาเพื่อ
สุขภาพผอนคลาย

ความเมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใครพรอมชมครีมเปาซูถ
 ังหรือที่
รูจักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุพองและ
แมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน แวะชมผาไหม สิ้นคาทีม
่ ีชื่อเสียงของจีน
จากนั้นนําคณะเขาชม วัดหยวนทง ซึง่ เปนวัดที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูนนาน
ตั้งอยูทถ
ี่ นนหยวนทงเจียงเปนอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สด
ุ ในคุนหมิงอายุ
เกาแกกวาพันปภายในวัดตกแตงรมรื่นสวยงามกลางลานมีสระนํ้าขนาดใหญ มี
สะพานขามไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหม
ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยใหอญ
ั เชิญไปประดิษฐานไว ณ ทีว่ ด
ั หยวนทงแหงนี้
กลางวัน

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน

15.20 น.

อําลาเมืองคุนหมิง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG613

16.35 น.

เดินทางถึง สนามบินยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
ทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจํานวน
ผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมห
ี ัวหนาทัวรไทย

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

ผูใหญพก
ั 2-3
กําหนดการเดินทาง

ทาน
ทานละ

วันที่ 09-14 เม.ย. 63

24,900.-

ไมรวม

เด็กอายุไมเกิน

เด็กอายุไมเกิน

12 ป

12 ป

พักเดี่ยว

(เสริมเตียง)

(ไมเสริมเตียง)

ทานละ

ทานละ

ทานละ

24,900.-

23,900.-

ตั๋ว
เครือ
่ ง
บิน
ทานละ

5,500.-

15,40
0.-

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 7,900.- ราคานีร้ วมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน รวมวีซา 4 วันทําการ

ราคานีไ้ มรวมคาวีซาแบบกรุป
 ทานละ 1,500 บาท หรือราคานี้ไมรวมคาวีซา(4 วันทํา
การ) ทานละ 1,800 บาท
หมายเหตุ หากในกรุป
 มีจํานวนผูประสงคยน
ื่ วีซากรุปไมถงึ 5 ทาน ขอสงวนสิทธิ์เปน
ยื่นวีซาเดี่ยวทั้งหมด
ราคานีไ้ มรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทาน/ทริป
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทถ
ี่ ือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น
** กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง **
เงื่อนไขการใหบริการ
1.

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไม
ครบจํานวนดังกลาว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2.

ในกรณีที่ลก
ู คาตองการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาทีข่ อง
บริษัทฯ กอนทุกครัง้ เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทัง้ ไฟลบน
ิ
และเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรบ
ั ผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น

3.

การชําระคาบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชําระคาทัวรสว นที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง

4.

การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา
4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด
4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใช
จายทั้งหมด
4.4 ยกเวนกรุป
 ที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต
่ องการันตีมัดจํากับสาย
การบินหรือคามัดจําที่พก
ั โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเทีย
่ วบินพิเศษเชน Extra Flight
และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทงั้ หมดเนื่องจากคา
ตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆกร

ณีคณะออกเดิน
กรณีคณะออกเดินทางได
1.

คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมห
ี ัวหนาทัวร)

2.

คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร)

3.

คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง

อัตราคาบริการนี้รวม
1.

คาตัว๋ เครือ
่ งบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2.

คาโรงแรมที่พก
ั ตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง)

3.

คาเขาชมสถานทีต
่ างๆ ตามรายการที่ระบุ

4.

คาอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ตามรายการที่ระบุ

5.

คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการทีร่ ะบุ

6.

คาประกันอุบต
ั ิเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทาง คุม
 ครองในวงเงินทานละ
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000
บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรือ
่ งสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษท
ั ได **
- เบี้ยประกันเริม
่ ตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริม
่ ตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม
่ อ
ี ายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม
่ อ
ี ายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7.

รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีนาํ้ มัน

8.

คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.

กระเปาเดินทาง

2.

คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเดี่ยว 4 วันทําการ ทานละ 1,800 บาท หรือ
คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบกรุปทานละ 1,500 บาท
วีซาแบบหมูค
 ณะ สําหรับผูถ
 ือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป

เทานั้น (ใชสําเนาหนาพาสปอรตแบบเต็ม 2 หนามองเห็นขอมูลชัดเจน + รูปถาย
เห็นใบหนาชัดเจนพื้นหลังสีขาว สแกนไดหรือถายรุปเองได และตองสงเอกสาร
ลวงหนา 10 วันกอนเดินทาง และวันเดินทางลูกคาตองพกรูปถายติดตัวไปดวย)
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวีซากรุป
 ไม
วาดวยสาเหตุใดๆทัง้ สิ้น ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุป
 ได และหรือในกรุปนั้นๆมีผู

ที่ประสงคจะยื่นวีวา กรุปไมถงึ 5 ทาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงินเพิม
่
ทานละ 1,800 บาท พรอมเอกสารเพิม
่ เติมเพื่อทําการยื่นคําขอวีซา เดี่ยวผาน
ศูนยรับยื่น
โปรดทราบ ผูทม
ี่ ีความประสงค ยื่นคําขอวีซา จีน แบบหมูค
 ณะ (กรุป
 ) ที่เคย
เดินทางไปในประเทศ ดังตอไปนีต
้ ั้งแต ป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นวีซา
แบบหมูค
 ณะ (กรุป
 ) ไดตอ
 งยื่นวีซาจีนแบบเดี่ยวเทานั้น และใชเวลามากกวา
กําหนดการเดิม 4 วันทําการ
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.
เติรก
 เมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย
12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงั กา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย
19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแดน 24.โซมาเลีย
กรณีที่เจาหนาที่ดาํ เนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลวมีการยกเลิกเดินทาง
วีซาจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกบ
ั การเดินทางครั้งอื่นๆ ได และการ
ยกเลิกเดินทางไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทก
ุ กรณี
3.

กระเปาเดินทางในกรณีที่นาํ้ หนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ทาน
1 สวนเกินนํ้าหนักตามสายการบินกําหนด

4.

คาทําหนังสือเดินทาง

5.

คาใชจา ยสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครือ
่ งดืม
่ , คาอาหารที่สงั่ เพิม
่ เอง,
คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ

6.

คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ

7.

คาทําใบอนุญาตทีก
่ ลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว

8.

คาทิปมัคคุเทศกทองถิน
่ และคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทาน/ทริป สวนหัวหนา
ทัวรไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจในการบริการของทาน

หมายเหตุ
1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ทจี่ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

2.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรบ
ั ผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บปวย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เปนตน

3.

หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษท
ั ฯ จะถือวาทานสละ
สิทธิ์และจะไมรบ
ั ผิดชอบคาบริการที่ทา นไดชําระไวแลวไมวา กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น

4.

บริษัทฯ จะไมรบ
ั ผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอื่นๆ

5.

รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต
่ องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึง่
หลังจากไดสํารองที่นงั่ บนเครือ
่ ง และโรงแรมทีพ
่ ักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย
แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

6.

ราคานีค
้ ิดตามราคาตั๋วเครือ
่ งบินในปจจุบัน หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้น
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดงั กลาว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก
ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่
ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให
แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ

8.

มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสท
ิ ธิ์ในการใหคาํ สัญญาใดๆ
ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม
 ีอาํ นาจของบริษัทฯ กํากับ
เทานั้น

9.

หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมก
ี ารคืนเงินใดๆทัง้ สิ้น
แตทงั้ นี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก
์ าร
จัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา

10. ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาทีข่ อง
บริษัทฯ กอนทุกครัง้ มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
สําหรับผูท
 ี่มีความประสงคตองการขอยืน
่ วีซาเดี่ยว
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูท
 ี่ถือพาสสปอรตไทย
**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังนี้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท
1.

หนังสือเดินทางที่มอ
ี ายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไม
ชํารุด

2.

หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยาง
นอย 2 หนาเต็ม
รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาว
เทานั้น**
และตองไมใชสติก
๊ เกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทัง้ ใบหนารวมถึงใบหูทงั้ 2 ขาง
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา

3.

สําหรับผูท
 ี่ถอ
ื หนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ ReEntry ดวยตนเองเทานัน
้ กอนการสงเอกสารยืน
่ วีซา

4.

สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง

5.

เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัว
ทานเอง

6.

กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบต
ั รตัวจริง, สําเนาสูติบต
ั รและ
สูติบต
ั รของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่
http://www.consular.go.th/)

- กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตให
เดินทาง
ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศก
ึ ษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหนงงาน ทีอ
่ ยูปจจุบัน ที่อยูท
 ี่
ทํางาน ญาติที่ตด
ิ ตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของ
ญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซา เลมที่มป
ี ญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
7.

เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียม
เอกสารพรอมสงใหบริษท
ั ทัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง)

8.

โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การ
เรียกขอเอกสารเพิม
่ เติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของ
สถานทูต และบางครัง้ บริษท
ั ทัวรไมทราบลวงหนา
ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบต
ั ร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ

9.

ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนือ
่ งจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎ
กติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบต
ั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของทาน
เปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยู
ประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย

10. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย
และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น
- หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศ
จีนดวยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซา
เขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทท
ี่ างบริษัทสามารถ
ขอวีซาใหได
1.

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิม
่ 5,500 บาท

2.

หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิม
่ 1,900 บาท

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครัง้ )
- เอกสารทีต
่ อ
 งเตรียม
1.พาสปอรต ทีม
่ ีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับ
ประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พืน
้
หลังขาวเทานั้น]
และตองไมใชสติก
๊ เกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทัง้ ใบหนารวมถึงใบหูทงั้ 2ขาง
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา
3.

ใบอนุญาตการทํางาน

4.

หนังสือวาจางในการทํางาน

5.

สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน

6.

กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล
รับรองตราประทับรานที่แปล

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดงั ตอไปนี้
1.

ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายทีด
่ ูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก

2.

นํารูปถายเกา ทีถ
่ า ยไวเกินกวา 6 เดือนมาใช

3.

นํารูปถายทีม
่ วี ิวดานหลัง ทีถ
่ ายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา

4.

นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซา ดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 1,125 บาท
[ตางชาติฝรัง่ เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุม
 ขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย
เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี
ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย
โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด เอสโทเนีย ไมสามารถ
ขอวีซาดวนได]

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซา โดยไมแจงให
ทราบลวงหนา**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกทีม
่ ก
ี ารปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับ
ราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึง่ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพิม
่ ตามความ
เปนจริง

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล
ดังตอไปนี้**
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
(MISS /MRS / MR)
NAME.................................................................SURNAME...............................................................
................
สถานภาพ

โสด

ไมไดจดทะเบียน

แตงงาน

หมาย

หยา

จดทะเบียน ชือ
่ คู

สมรส ..............................................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
..................................................................................................................................................................
......................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
..............................................................................................
โทรศัพท............................................................ มือถือ
......................................................................................................................
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
..................................................................................................................................................................
.....................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
...............................................................................................
โทรศัพท............................................................ มือถือ
.....................................................................................................................
ชื่อสถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ...............................................................................................................
ตําแหนงงาน

..................................................................................................................................................................
.....................
ที่อยูสถานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
..................................................................................................................................................................
.......................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
................................................................................................
โทรศัพท............................................................ มือถือ
.......................................................................................................................
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถก
ู ตองทีส
่ ามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน)
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม

ไมเคย

เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว

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

ไมเคย

เคย โปรดระบุ

............................................................................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป.............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ป
...................................................................
รายชือ
่ บุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
1. (MISS /MRS / MR)
NAME................................................SURNAME................................................................................
........
RELATION.............................................................................................................................................
.......................................
2. (MISS /MRS / MR)
NAME................................................SURNAME................................................................................
........
RELATION.............................................................................................................................................

.......................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษท
ั อาจมี
การเรียกเก็บเอกสารเพิม
่ เติม อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพือ
่ ประโยชน
ของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

