


1 สนามบินนานาชาติฉางสุย	-	สนามบินสุวรรณภูมิ
พักที่	YI	REN	GU
ZHEN	HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ	4	ดาว	

2 เมืองตาลี่	-	เมืองโบราณจงเตี้ยน	-	โคงแรกของแมน้ําแยงซี	-
แชงกรีลา	-	เมืองฉูสง	-	เมืองไทเหอ	-	เจดียสามองค

พักที่	SHENG	QU
HOTEL	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

3 วัดซงจานหลิน	-	หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน	-	เมืองลี่เจียง	-	ราน
ใบชาจีน	-	เมืองโบราณลี่เจียง

พักที่	WEI	YE	NA
HOTEL	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว	

4 เขาหิมะมังกรหยก	-	อิมเพรสชั่นลี่เจียง	-	หมูบานน้ําหยก(วี่สุยจา
ย)	หรือ	อุทยานน้ําหยก	-	สาหรายเกลียวทอง	-	เมืองตาลี่

พักที่	ASIA	STAR
HOTEL	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว	

5 นครคุนหมิง	-	รานหยก	-	วัดหยวนทง	-	หางวอลมารท
พักที่		ENJOYING
HOTEL	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

6 สนามบินคุนหมิง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

12	พ.ค.	61	-	17	พ.ค.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿8,000

17	พ.ค.	61	-	22	พ.ค.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿8,000

18	พ.ค.	61	-	23	พ.ค.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿8,000

19	พ.ค.	61	-	24	พ.ค.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿8,000

24	พ.ค.	61	-	29	พ.ค.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿8,000

25	พ.ค.	61	-	30	พ.ค.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿8,000



(สําหรับกรุปที่เดินทางวันที่	27	เมษายน-02	พฤษภาคม	2560ขากลับเดินทาง	โดยสายการบิน
CHINAEASTERN	AIRLINES	เที่ยวบินที่	MU5077:	16.10-17.40)

ชวงบาย	-	คํ่า	
12.30	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ณ	อาคารผูโดยสารขาออก	(	ระหวางประเทศ	)

ชั้น	4	ประตู	9	บริเวณ	ISLAND-U

15.40	น.	เหินฟาสู	เมืองคุนหมิง	โดยสายการบิน	CHINA	EASTERN	AIRLINES	เทีย่วบินที	่MU	742	

18.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินนานาชาติฉางสุย	เมืองคุนหมิง	เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญที่สุดใน
มณฑลยูนนาน	ไดสมญานามวา	“	นครแหงฤดูใบไมผลิผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	
นําทานเดินทางสู	เมืองฉูสง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.30	ชัว่โมง)	ตั้งอยูระหวางเมืองคุนหมิงกลับเมือง

ตาลี่	ซึ่งเมืองฉูสงเป็นเมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาติอีฉู๋สง
จากน้ันนําทานเดินทางสูที่พัก	

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินนาชาติฉางสุย	KUNMING	CHANGSHUI	INTERNATIONAL
AIRPORT	เป็นสนามบินแหงใหมที่มาแทนสนามบินอูเจียปา	ซึ่งเปิดบริการมา
นานราว	90	ปี	สนามบินแหงใหมน้ีตั้งอยูหางจากตัวเมืองคุนหมิงไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะทางประมาณ	25	กม.	เปิดใหบริการแกพี่นอง
ชาวเมืองคุนหมิงอยางเป็นทางการ	เมื่อวันที่	28	มิ.ย.	2555	ที่ผานมา	เป็น
ศูนยกลางการบินขนาดใหญที่ไดรับการอนุมัติการกอสรางในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจีนฉบับที่	11	(ปี	2549	-	2553)	และเป็นสนามบินที่
มีขนาดใหญเป็นอันดับ	4	ของจีน	รองจากสนามบินกรุงปักกิ่ง	สนามบินผูตง
นครเซี่ยงไฮ	และสนามบินไปหยุนนครกวางโจว	มีพื้นที่รวมราว	260,000
ตร.ม.	เป็นสนามบินระดับมาตรฐาน	4F	สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ
อยางแอรบัส	380	ได	ประกอบดวย	2	รันเวย	ความยาว	4,500	เมตร	และ
4,000	เมตร	(ในอนาคตจะสรางอีก	2	รันเวย	ซึ่งมีความยาว	3,200	เมตร)	อีก
ทั้งถูกออกแบบใหสามารถรองรับจํานวนผูโดยสารถึง	38	ลานคน	(หากรวม
เฟส	2	จะสามารถรองรับผูโดยสารไดถึง	60	ลานคน)	สินคาและพัสดุ	950,000
ตัน	และเครื่องบินมาตรฐานขึน้-ลง	303,000	ลํา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	YI	REN	GU	ZHEN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว	



ชวงเชา	
นําทานเดินทางสู	เมืองตาหลี	่(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชัว่โมง)	เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียง

ใตของจีน	ในมณฑลยูนนานตั้งอยูระหวางทะเลสาบเออไหกับภูเขาฉางซานที่ระดับ	1,975	เมตร
นําทานชม	เมืองโบราณแหงตาหลี	่สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ	เมืองไทเหอ	อันเป็นนครหลวงของ

อาณาจักรโบราณนานเจา
นําทาน	ผานชมเจดียสามองค	อันเป็นสัญลักษณของเมืองตาหลี่ที่โดดเดนงดงามอยูริมทะเลสาบเออไห

ประกอบดวยเจดียสีขาวสวยงาม	3	องค
ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองจงเตี้ยน	“	แชงกรีลา	”	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	5	ชัว่โมง)	ซึ่งอยูทางทิศตะวัน

ออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี	ของเมืองลี่เจียง	และอาณาจักรหยี	ของ
เมืองหนิงหลางสถานที่แหงน้ีจึงไดชื่อวา	“	ดินแดนแหงความฝัน	”

ระหวางทางทานจะไดชม	โคงแรกแมน้ําแยงซี	เกิดจากแมน้ําแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไหและทิเบต	ซึ่งเป็น
ที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไหหลอ	แลวหักเสนทางโคงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	จนเกิดเป็น	“	โคง
แรกแมน้ําแยงซี	”
จากน้ันเดินทางสู	เมืองโบราณแชงกรีลา	เป็นศูนยรวมของวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคลายชุมชนเมือง

โบราณทิเบตซึ่งเต็มไปดวยรานคาของคนพื้นเมืองและรานขายสินคาที่ระลึกมากมาย

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นเมืองเอกของ	เขตปกครองตนเองชนชาติไป 	ตาหลี่	มณฑลยูนนานทางตอน
ใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน	ตั้งอยูบนที่ราบสูงระหวางเทือกเขาชางซาน
ทางดานตะวันตก	และทะเลสาบเออไหทางดานตะวันออก	เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของ
ชาวไบและชาวอี้มาตั้งแตสมัยโบราณ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองไทเหอ	อันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณนานเจา	ชมซากเมืองเกา
และกําแพงเมืองโบราณ	พรอมชมหลักศิลา	หนันเจาซึ่งเป็นหลักศิลาจารึกสูง	3
เมตร	สรางเมื่อปี	ค.ศ.	766	ที่ไดบันทึกระบบการปกครองและเศรษฐกิจของรัฐ
เอาไว

เจดีย	3	องค	อันเป็นสัญลักษณของเมืองตาลี่ที่โดดเดนงดงาม	ตั้งอยูริมทะเล
สาบเออไห	ประกอบดวยเจดียสีขาวสวยงาม	3	องคโดยองคกลางมีความสูงถึง
70	เมตรซึ่งสรางขึน้ในสมัยราชวงศถังจึงมีลักษณะเหมือนกับเจดียในเมืองซี
อาน	สวนองคเล็กอีก	2	องค	สรางเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศหยวน	ซึ่งเป็น
ชวงที่พุทธศาสนากําลังไดรับความนิยมสูงสุด	ในประเทศจีน	เจดีย	3	องคมีอายุ
กวา	1,000	ปี	และไดมีการบูรณะเจดียเหลาน้ีในชวงปี	ค.ศ.1978	ก็ไดคนพบ
โบราณวัตถุจากศตวรรษที่	7-10	กวา	600	ชิ้นในองคเจดีย

เมืองจงเตี้ยน	“	แชงกรีลา	”	ซึ่งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูน
นานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี	ของเมืองลี่เจียง	และอาณาจักรหยี
ของเมืองหนิงหลาง	ซึ่งอยูหางจากนครคุนหมิงถึง	700	กม.	และอุดมไปดวย
ธรรมชาติที่งดงามของป าไม,	ทุงหญา,	ภูเขา,	ทะเลสาบและสัตวนานาชนิด
ดวยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม	สถานที่แหงน้ีจึงไดชื่อวา	“	ดินแดน
แหงความฝัน	”



“	ฉางเจียงตี่ยี่วาน	”	(	โคงแรกแมน้ําแยงซี	)	เกิดจากแมน้ําแยงซีที่ไหลลงมา
จากชิงไหและทิเบต	ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไหหลอ	แลวหัก
เสนทางโคงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	จนเกิดเป็น	“	โคงแรกแมน้ําแยงซี	”
ขึน้

ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน	เขตปกครองพิเศษของชาว
ธิเบตตีช๋ิ้ง	บนที่ราบในวงลอมของขุนเขา	ลักษณะภูมิประเทศของจงเตี้ยน	เป็น
ที่ราบทุงหญา	มีภูเขาลอมรอบ	คําวา"จง"	น้ันหมายถึงศูนยกลาง	หรือสิ่งที่
กวางใหญอันเป็นศูนยกลาง	สวน"เตี้ยน"	นอกจากจะแปลวาทุงหญาแลว	ยัง
อาจแปลวา	อาณาจักร	ไดดวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	SHENG	QU	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

Chuxiong	(ฉูฉง)เป็นเมืองเล็กๆ	อยูระหวางคุนหมิง-ตาหลี่	หลายๆคนที่เคยมา
เที่ยวกับทัวรประเทศจีนคงคุนเคยเสนทางน้ีเป็นอยางดี	คุนหมิง	ตาหลี่	ลี่เจียง
แชงกรีลา	เสนทางสวรรคของนักทองเที่ยวเลยละครับ	อยางทีเ่กริ่นไปตอนตน
เมือง"Chuxiong"	อยูระหวางคุนหมิงจะไปตาหลี่	หางจากคุนหมิงประมาณ	2
ชมไดครับ	เอาละครับเมือง	Chuxiong	เป็นเมืองจัดวาไมใหญนัก	เป็นเขต
ปกครองตนเองชนเ่ผาอี	๋(Yi	Ren)	เป็นหน่ึงใน	56	ชนเผาของจีนครับ	ที่ไป
ประมาณเดือนเมษา	2011	ผมมีโอกาสไดทําความรูจักเมืองน้ีคอนขางละเอียด
เอาละครับ	เดีย๋วจะเบื่อซะกอน	ชวงที่ไปจําไดวาพายุเขาพอดี	ทําใหอากาศเย็น
กวาปกติมากครับ	ณ	ตอนน้ันตํ่ากวา	10	องศาแนนอนครับ

ชวงเชา	
นําทานเดินทางสู	วัดลามะซงจานหลิง	เป็นวัดลามะที่มีอายุเกาแกกวา	300	ปี	มีพระลามะจําพรรษาอยูกวา

700	รูป	สรางขึน้โดยดะไลลามะองคที่	5	มีโบราณวัตถุมากมาย	รวมทั้งรูปป้ันทองสัมฤทธิท์ี่มีชื่อเสียงมากที่สุด
ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน	แหงเมืองแชงกรีลา	มีความสูงกวา	4,500	เมตร	จากระดับน้ํา

ทะเล	ประกอบดวย	13	ยอดเขา	เรียงรายตอกันลักษณะคลายมังกร
นําทานโดยสาร	กระเชา	ซึง่แบงเป็น	2	ชวง	จุดแรกคือ	ศูนยทองเทีย่ว	หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน	และ

เปลี่ยนกระเชาตอไปยัง	จุดบนสุดของ	หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน	เป็นจุดชมวิว	แบบ	360	องศา	ใหทานได
สัมผัสกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาอยางเต็มที่
นําทานเดินทางสู	เมืองลีเ่จียง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.30	ชัว่โมง)	เป็นเมืองซึ่งตั้งอยูในหุบเขาที่มี

ทัศนียภาพงดงาม	เป็นถิ่นที่อยูของชาวหนาซี
นําทานแวะ	รานใบชา	ชิมชาอวูหลง	และชาที่มีชื่อเสียงตางๆ
จากน้ันนําทานชม	เมืองโบราณลีเ่จียง	ชมเมืองโบราณของชาวหนาซี	มีอายุยอนหลังไปถึงราชวงศหยวน

กวา	800	ปี	ไดรับประกาศจากองคการยูเนสโกใหเป็น	“	เมืองมรดกโลก	”	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



วัดลามะซงจานหลิง	ตั้งอยูบริเวณตีนเขาฝอปิง	หางจากเมืองจงเตี้ยนไปทาง
เหนือ	4	กม.	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1679	เป็นวัดลามะที่มีอายุเกาแกกวา	300	ปี	มี
พระลามะจําพรรษาอยูกวา	700	รูป	สรางขึน้โดยดะไลลามะองคที่	5	ซึ่งใกล
เคียงกับสมัยอยุธยาตอนตน	ในชวงศตวรรษที่	18	สมัยจักรพรรดิค์ังซี	แหง
ราชวงศชิง	ไดมีการซอมแซมตอเติมอีกหลายครั้ง	โครงสรางของวัดแหงน้ี
สรางตามแบบพระราชวังโปตาลา	ในเมืองลาซา	(ธิเบต)	มีหอประชุมหลัก	2
หอง	และโอบลอมไปดวย	หองพักสําหรับพระกวา	100	หอง	นอกจากน้ียังมี
โบราณวัตถุอีกมากมาย	รวมทั้งรูปป้ันทองสัมฤทธิท์ี่มีชื่อเสียงมากที่สุด

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู	หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน	แหงเมืองแชงกรีลา	มีความสูงกวา
4,500	เมตร	จากระดับน้ําทะเล	ประกอบดวย	13	ยอดเขา	เรียงรายตอกัน
ลักษณะคลายมังกร	นําทานโดยสาร	กระเชา	ซึ่งแบงเป็น	2	ชวง	จุดแรกคือ
ศูนยทองเที่ยว	หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน	และเปลี่ยนกระเชาตอไปยัง	จุดบนสุด
ของ	หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน	เป็นจุดชมวิว	แบบ	360	องศา	ใหทานไดสัมผัส
กับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาอยางเต็มที่

เป็นเมืองเล็กๆ	ที่ตั้งอยูทามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของตาลี่	ซึ่งมี
ประวัติศาสตรอันเกาแกยาวนานกวา	800	ปี	และเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผา
หนาซี	(Naxi)	ที่อพยพมาจากทิเบต	มีเสนหอันงดงาม	ไมวาจะดวยเรื่อง
ขนบธรรมเนียมประเพณี	วัฒนธรรมเฉพาะถิ่นอันมีเอกลักษณ	โดยมีโครงสราง
ทางสังคมผูหญิงมีความเป็นใหญ	และมีเมืองเกาลี่เจียงที่ไดรับการอนุรักษ
ดูแลซึ่งสถาปัตยกรรมแบบจีนไวเป็นอยางดี	จนไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็น
มรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี	ค.ศ.	1997	จากองคการยูเนสโก

ชาจีน	เป็น	เครื่องดื่มที่ทํามาจากใบไมจากแหลงปลูกชา	(คาเมลเลีย	ไซเนน
ซิส)	และผานน้ํารอน.	ใบชาใชกรรมวิธีดั้งเดิมของจีน	ชาจีนมักจะใชดื่ม
สมํ่าเสมอตลอดวัน	รวมถึงระหวางมื้ออาหาร	บางครั้งใชดื่มแทนน้ําเปลาเพื่อ
สุขภาพ	หรือเพื่อความพอใจแบบเรียบงาย

เมืองโบราณลี่เจียง	(���)	หรือเมืองโบราณตาเหยียนเจิ้ง	เป็นเมืองที่สรางขึน้
มาในสมัยตนราชวงศถัง	ซึ่งมีประวัติยาวนานกวา	800	ปี	ตัวเมืองตั้งอยู
ทามกลางการโอบลอมดวยสายน้ํานอยใหญ	มีทัศนียภาพที่สวยงามจนไดรับ
การบันทึกใหเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองคการยูเนสโก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารไทย
	พักที่	WEI	YE	NA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว	



ชวงเชา	
นําทุกทานเดินทางสู	ภูเขาหิมะมังกรหยก	ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเกาลี่เจียง	เป็นภูเขาสูงที่

ตั้งตระหงาน	ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยูตลอดทั้งปี
จากน้ันนําทาน	โดยสารกระเชาไฟฟ า	(กระเชาใหญ)	ขึ้นสูบริเวณจุดชมวิว	บนเขาหิมะมังกรหยก	ที่

ความสูงระดับ	4,506	เมตรใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญของภูเขาแหงน้ี
จากน้ันนําทานชม	IMPRESSION	LIJIANG	ผูกํากับชื่อกองโลก	จาง	อวี้	โหมว	ไดเนรมิตใหภูเขาหิมะมังกร

หยกเป็นฉากหลังและบริเวณทุงหญาเป็นเวทีการแสดง	ใชนักแสดงกวา	600	ชีวิต
ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	อุทยานน้ําหยก	ซึ่งมีตาน้ําธรรมชาติผุดขึน้มา	2	ตา	เป็นน้ําที่ซึมมาจากการละลายของน้ํา

แข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก	เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผานาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ
นําทานแวะชมสินคา	สาหรายเกลียวทอง	พืชใตน้ําลํ้าคุณคาอาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้นยอด
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู	เมืองตาหลี	่(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.30	ชัว่โมง)	เขตปกครองตนเอง

ทางตะวันตกเฉียงใตของจีน	ในมณฑลยูนนานตั้งอยูระหวางทะเลสาบเออไหกับภูเขาฉางซาน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเกาลี่เจียง	เป็นภูเขาสูงที่ตั้งตระหงาน
ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยูตลอดทั้งปี	ทิวเขาแหงน้ีประกอบไปดวยสภาพแวดลอม
ตางๆ	ทั้งหุบหวย	ธารน้ํา	แนวผา	และทุงหญานาซี	ทิวเขาแหงน้ีเมื่อมองจาก
ระยะไกล	จะเห็นเป็นลักษณะคลายมังกรกําลังเลื้อย	สีขาวของหิมะที่ปกคลุม
อยูน้ันดูราวกับหยกขาว	ที่ตัดกับสีน้ําเงินของทองฟา	คลายมังกรขาวบนฟาก
ฟา	มีจุดชมวิวบนยอดเขา	สามารถชมวิวทิวทัศนและธรรมชาติบนจุดที่
สวยงามที่สุด	ตลอดสองขางทางที่ขึน้ยอดเขา	และดื่มดํ่ ากับความหนาวเย็น

ผูกากับชื่อกองโลก	จําง	อวี้	โหมว	ไดเนรมิตใหภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉาก
หลังและบริเวณทุงหญาเป็นเวทีการแสดง	ใชนักแสดงกวา	600	ชีวิต	การแสดง
โชว	“Impression	Lijiang”	กํากับการแสดงโดยจาง	อี้	โหมว	หากวาใครไดมี
โอกาสโปเที่ยวเมืองลี่เจียง	ประเทศจีน	โดยมี	“ภูเขาหิมะมังกรหยก”	หรือ	“อวี้
หลงเซี่ยซาน”	เป็นสัญลักษณของเมืองลี่เจียงอันมีชื่อเสียงกองโลก	ซึ่งถาหาก
ใครไดมาเยือนลี่เจียงแลวก็ตองไมพลาดที่จะตองขึน้ไปเที่ยวชมความงดงาม
ของภูเขาหิมะมังกรหยกกันใหได

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หมูบานน้ําหยกตั้งอยูบริเวณเชิงเขาหิมะมังกรหยก	ดานทิศเหนือของเมืองลี่
เจียงหางจากตัวเมืองลี่เจียง	15	กิโลเมตร	เป็นหมูบานพื้นเมืองเล็ก	ๆ
ทามกลางทิวทัศนสวยงามตามหลัก	ฮวงจุย	(	ดานหนามีน้ํา	ดานหลังมีภูเขา	)
น้ําที่น่ีจะเป็นน้ําใสที่มีสีเขียวคลายหยก	จนเป็นที่มาของหมูบานน้ําหยก	น้ําที่
ไหลมาที่หมูบานน้ันมีที่กําเนิดมาจากน้ําผุบนภูเขาใตตนไมยักษอายุกวาพันปี
สองตน	ปัจจุบันหมูบานน้ําหยกไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นแหลงทองเที่ยวระดับ
4	A	ของจีน



นําทานแวะชมสินคา	สาหรายเกลียวทอง	พืชใตน้ําลํ้าคุณคาอาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพชั้นยอดมีคํายืนยันจากผูเชี่ยวชาญดานสาหราย	สไปรูลินาที่ทําการ
วิจัยทั่วโลกกวา	4	หมื่นคน	ในระยะเวลากวา	30	ปีที่ผานมา	บอกวา	สาหรายส
ไปรูลินาน้ีมีสวนประกอบที่พิเศษ	คือ	มีอะมิโนโปรตีนที่จําเป็นตอรางกายสูง
กวาเน้ือสัตว	ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่รางกายไม	สามารถผลิตไดเอง	แตรางกาย
ตองการใช	เป็นประจําทุกวัน	มีวิตามินจําพวกเบตา	คาโรทีนมากกวาผักถึง	25
เทา	มีธาตุเหล็ก	สูงกวาตับถึง	28	เทา	และเป็นแหลงรวมของ	วิตามิน	บี	12
ทั้งหมดน้ีจึงทําใหสาหราย	สไปรูลินาสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพของ	ระบบ
ประสาท	ปองกันเซลลสมอง	และเสริม	สรางการสงสัญญาณในระบบสมอง	คน
ที่มี	พฤติกรรมไมดีในการรับประทานอาหาร	ไม	ชอบทานผักผลไม	หรือตอง
เสียพลังงานกับ	การออกกําลังกาย

เป็นเมืองเอกของ	เขตปกครองตนเองชนชาติไป 	ตาหลี่	มณฑลยูนนานทางตอน
ใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน	ตั้งอยูบนที่ราบสูงระหวางเทือกเขาชางซาน
ทางดานตะวันตก	และทะเลสาบเออไหทางดานตะวันออก	เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของ
ชาวไบและชาวอี้มาตั้งแตสมัยโบราณ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้ปลาแซลมอน
	พักที่	ASIA	STAR	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว	

ชวงเชา	
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองคุนหมิง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชัว่โมง)	เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ

ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร	33	ลานคน
จากน้ัน	นําทานชม	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากลํ้าคา

ชวงบาย	
นําทานนมัสการสิ่งศักดิส์ิทธิ	์ณ	วัดหยวนทง	ซึ่งเป็น	“วัดที่ใหญที่สุดในนครคุนหมิง”	มีประวัติความเป็นมายา

วนานกวา	1,200	ปี	นําทานนมัสการ	พระพุทธรูปจําลอง	ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย
นําทานแวะ	รานไขมุก	เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิว	ที่ทําจากไขมุกน้ําจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
จากน้ัน	อิสระชอปป้ิงหางวอลมารท	หรือ	ถนนคนเดิน	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาตางๆ	ฝากญาติสนิท	มิตร

สหายกอนกลับ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นเมืองเอกในมณฑลยูนนานในสาธารณรัฐประชาชนจีน	มีจํานวนประชากร
ประมาณ	3,740,000	คน	โดยมีประมาณ	1,055,000	คนที่อาศัยอยูในเขตเมือง
ตัวเมืองตั้งอยูริมฝ่ังทะเลสาบเตียนฉือดานทิศเหนือ	เน่ืองจากมีอากาศอบอุน
ตลอดทั้งปี	จึงถูกขนานนามวา	"นครแหงฤดูใบไมผลิ"



หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารกวางตุง

เป็นวัดเกาแกที่มีอายุรวม	1,200	ปี	วัดหยวนทงถูกสรางในสมัยราชวงศ	ถัง	วัด
หยวนทงตั้งอยูใจกลางเมืองคุนหมิง	จุดเดนของวัดอยูที่อาคารตาง	ๆ	ภายในวัด
จะสรางอยูบริเวณตีนเขา	ซึ่งแตกตางไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสรางไวในที่
สูง	เชน	บนยอดเขาหรือเนินเขา	มีการเลาขานกันวาแตเดิมวัดหยวนทงเป็น
เพียงศาลเจาแมกวนอิม	มีโบถสไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช
จําลองที่ทานนายกเกรียงศักดิ	์ชมะนันท	ไดอันเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก
เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางไทย	–	จีน	อีกดวย

อิสระชอปป้ิง	หางวอลมํารท	หรือ	ถนนคนเดิน	ใหทานได	เลือก	ซื้อสินคาตางๆ
ฝากญาติสนิท	มิตรสหายกอนกลับ	ซึ่งเป็นแหลงรวบรวมสินคาพื้นเมืองนานา
ชนิด	ใหทานไดชอปป้ิงกันตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด+น้ําจิ้มไทยรสเด็ด
	พักที่		ENJOYING	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
นําทานเดินทางสู	รานนวดเทา	เพื่อสุขภาพ	ผอนคลายความเมื่อยลา	กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้า

ใคร	พรอมชมครีมเป าซูถัง	หรือที่รูจักกันดีในชื่อ	“บัวหิมะ”	สรรพคุณเป็นเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุพอง	และ
แมลงกัดตอย	เป็นยาสามัญประจําบาน
ชวงบาย	
13.40	น.	บินลัดฟากลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	CHINA	EASTERN	AIRLINES	เทีย่วบินที	่MU	741

14.40	น.	ถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ..............

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นสนามบินแหงใหมที่มาแทนสนามบินอูเจียปา	ซึ่งเปิดบริการมานานราว	90
ปี	สนามบินแหงใหมน้ีตั้งอยูหางจากตัวเมืองคุนหมิงไปทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือเป็นระยะทางประมาณ	25	กม.	เปิดใหบริการแกพี่นองชาวเมืองคุนหมิงอ
ยางเป็นทางการ	เมื่อวันที่	28	มิ.ย.	2555	ที่ผานมา	เป็นศูนยกลางการบินขนาด
ใหญที่ไดรับการอนุมัติการกอสรางในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติจีนฉบับที่	11	(ปี	2549	-	2553)	และเป็นสนามบินที่มีขนาดใหญเป็นอันดับ
4	ของจีน	รองจากสนามบินกรุงปักกิ่ง



(สําหรับกรุปที่เดินทางวันที่	27	เมษายน-02	พฤษภาคม	2560ขากลับเดินทาง	โดยสายการบิน
CHINAEASTERN	AIRLINES	เที่ยวบินที่	MU5077:	16.10-17.40)

	รับประทานอาหารกลางวัน	บริการอาหารชุด	MAC	DONALD	หรือ	KFC	ทานละ	1	ชุด

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมืองกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองให	นักทอง
เที่ยวทั่วไปไดรูจัก	คือ	รานใบชา,รานสาหราวเกลียวทอง,	รานหยก,	รานไขมุก,นวดฝ าเทา(บัวหิมะ)	ซึ่ง
จําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	รานทุก
รานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	45-60	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของ
ลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น
กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	จะอิง

ตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก	
เงื่อนไขอื่นๆ	
1.	จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่ าผูใหญ	15	ทานขึน้ไป	เที่ยวบิน,	ราคา	และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสม
2.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น

สําคัญ
4.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่ม	เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
6.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
7.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
8.	หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง

เที่ยวเทาน้ัน
9.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
10.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
11.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	เมื่อออกตัว๋ไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา

ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ตัว๋เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
12.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทา

งบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	ในการจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือทั้งหมด	สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง	15	วัน
2.	เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น	ตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที่	ที่ระบุบนหนาตัว๋เทาน้ัน	จึงไมสามารถ

ยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ	ทั้งสิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงิน	ทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน
3.	คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร	แตมีไกดทองถิ่นพูดไทยรับที่คุนหมิง)	ครบ	15	ทาน	มี

หัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ
4.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทาน	สละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บคา
ใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	200	หยวน	/	คน	/	วัน
5.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น



	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป-กลับ	ตามที่ระบุไวในรายการ	รวมถึงคาภาษีสนามบินทุกแหง
คาวีซาจีนแบบกรุปทองเที่ยว	ราคา	800	บาท	(ซึ่งตองเดินทางไปและกลับพรอมหมูคณะเทาน้ัน)
-	กรณีทีไ่มสามารถยื่นวีซากรุปทองเทีย่วได	บริษทั	ฯ	มีความจําเป็นตองยื่นวีซาเดีย่ว	(ปกติ	4	วัน

ทําการ)	ตองชําระคาสวนตางเพิม่	ทานละ	700	บาท)

-	กรณีทีท่านตองการใหยื่นวีซาเดีย่ว	(ปกติ	4	วันทําการ)	ตองชําระคาสวนตางเพิม่	ทานละ	700	บาท)

คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	ทาน)	,	อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ
คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ
น้ําหนักสัมภาระทานละ	2	ใบ	มีน้ําหนักไมเกิน	23	กิโลกรัมตอใบ	(เทากับ	46	กิโลกรัม)	,	คาประกันวินาศภัยเครื่อง

บินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)	คุมครอง

ผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา	70	ปี	ขึน้
ไป	คาชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม	ทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย	หรือจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ	ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ	ทานสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	***ทั้งน้ีอัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่	330	บาท	ขึน้อยูกับระยะ
เวลาการเดินทาง

การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของ

กับการติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยู
ภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม,	จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และ	การปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,
Skyjack)	และ	อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม
คาหนังสือเดินทาง	และเอกสารตางดาวตางๆ
คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	เครื่องดื่ม	คาอาหาร	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
กรุณาเตรียมคาทิปไกด,หัวหนาทัวรและคนขับรถ	รวม	180	หยวนตอคน	(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)
คา	VAT	7	%	หักภาษี	ณ	ที่จาย	3	%	ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง	จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม

และหัก	ณ	ที่จาย	จากยอดขายจริงทั้งหมดเทาน้ัน	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกใหภายหลัง	ขอสงวนสิทธิอ์อกใบ
เสร็จที่ถูกใหกับบริษทัทัวรเทาน้ัน

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	สัญชาติไทย	(หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมีการ	ชํา

รุดใดๆ	ทั้งสิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	2	น้ิว	2	ใบ	มีพื้นหลังสีฟา	หรือสีขาวเทาน้ัน	อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิเทาน้ัน	และตอง

ไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นซ	จากคอมพิวเตอร	และไมสวมเสื้อแขนกุดโชวไหล	**รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน	**
ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา	กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสง
หนังสือเดินทาง
4.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี
-	เด็กอายุตํ่ ากวา18ปี	เดินทางพรอมพอและแม	ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	และสําเนาทะเบียนสมรส	(ในกรณีที่จด

ทะเบียน)
-	เด็กอายุตํ่ ากวา18ปี	เดินทางพรอมพอหรือแม	ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	,สําเนาทะเบียนสมรส	(ในกรณีที่จด

ทะเบียน)	,สําเนาบัตรประชาชน	,	สําเนาทะเบียนบาน	ของพอและแม,หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ	โดยแสดง
ความสัมพันธวา	เกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร	และตองมีลายเซ็นตของพอหรือแม	ออกโดยที่อําเภอหรือเขตเทาน้ัน



และ
-	เด็กอายุตํ่ ากวา18ปี	เดินทางพรอมญาติ	ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด),สําเนาทะเบียนสมรส	(ในกรณีที่จดทะเบียน)

,สําเนาบัตรประชาชน	,	สําเนาทะเบียนบาน	ของพอและแม	,	หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ	โดยแสดงความ
สัมพันธวา	เกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร	ตองมีลายเซ็นตของพอหรือแม	ออกโดยที่อําเภอหรือเขตเทาน้ัน
-	สําเนาทะเบียนบาน
-	ใบเปลี่ยนชื่อ	หรือ	เปลี่ยนนามสกุล	(ถามี)
-	ในกรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	5	ปี	ขอสูติบัตร(ใบเกิด)ตัวจริง
6.เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
7.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา	สถานที่ทํางาน	ตําแหนงงาน	ที่อยูปัจจุบัน	ที่อยูที่ทํางาน	ญาติที่ติดตอไดในกรณี

ฉุกเฉิน	หมายเลขโทรศัพทบาน	ที่ทํางาน	และของญาติ	โปรดรับทราบวา	หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ
อาจมีการระงับการออกวีซา	เลมที่มีปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
8.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร

อยางนอย	7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
9.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา
10.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน	ทานจะ

ตองรั	บผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัฯ	ไมทราบกฎกติกาในรายระเอียดการ
ยกเวนวีซา	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเอง	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	สัปดาห
11.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	(กรุณาสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางบริษทัฯ)
-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน

ประเทศไทยเทาน้ัน
-	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจาก

ผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีนคาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษทั
สามารถขอวีซาใหได
-หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท
-	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

เอกสารทีต่องเตรียม
1.พาสปอรต	ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซา	และตราเขา-ออกอยาง

นอย	2	หนาเต็ม
2.รูปถายสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือวาจางในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรานที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอรอัตราคาวีซาดวน	ที่ตองจายเพิ่มให

สถานฑูตจีน	เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา
-	ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิ่มทานละ	1,050	บาท

(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยีย่ม	สา
ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลัก
เซมเบิรก	มอลตา	เนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอ
แลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)	
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**	



ขอควรระวัง	ทานใดที่ตองออกตัว๋ภายในประเทศ	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทุก
ครั้ง

หมายเหตุ	ราคาทัวรน้ี	ไมแจกกระเปา/ไมมีราคาเด็ก	ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากสภาวะ
น้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯ	ขอ
สงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน

สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทาง
เป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไม
คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)
(สําหรับกรุปที่เดินทางวันที่	27	เมษายน-02	พฤษภาคม	2560ขากลับเดินทาง	โดยสายการบิน	CHINAEASTERN

AIRLINES	เที่ยวบินที่	MU5077:	16.10-17.40)

1	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง
2	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3	ยกเลิกกอนการเดินทาง	7	–	14	วัน	เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง
4	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1	–	6	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100	%	ของราคาทัวร
5	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน	หรือกรุปที่มีการการันตีคา

มัดจําที่พักโดยตรง			หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได		รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเชน	EXTRA	FLIGHT	และ	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋
เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


