


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินคุนหมิง
พักที่	HUI
SHENG
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

2 เมืองตาลี่	-	วัดเจาแมกวนอิมแปลงกาย	-	เมืองลี่เจียง	-	เมืองโบราณลี่
เจียง

พักที่	XIN
TIAN	DI
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 เขาหิมะมังกรหยก	-	อิมเพรสชั่นลี่เจียง	-	หมูบานน้ําหยก(วี่สุยจาย)	หรือ
อุทยานน้ําหยก	-	เมืองฉูสง

พักที่	JIAN
HUA	HOTEL
หรือเทียบเทา

4 นครคุนหมิง	-	เขาซีซาน	-	ถํ้าหลงเหมิน
พักที่
LONGWAY
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 วัดหยวนทง	-	รานหยก	-	รานผีชิว	หรือ	รานป่ีเซี่ยะ	-	จินหมาป้ีจีฟาง
ถนนมาทองไกหยก	-	สนามบินคุนหมิง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

11	มี.ค.	61	-	15	มี.ค.	61 ฿16,991 ฿16,991 ฿16,991 ฿4,000

18	มี.ค.	61	-	22	มี.ค.	61 ฿16,991 ฿16,991 ฿16,991 ฿4,000



18.00	น.	คุณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศชัน้	4	ประตูทาง
เขา	6	เคานเตอร	M	สายการบินลัคกี้	แอร	(8L)	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัคอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน
21.10	น.	ออกเดินทางสู	เมืองคุนหมิง	โดยเทีย่วบินที	่8L9598
00.30	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง	เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญที่สุดในมณฑล

ยูนนาน	มีประชากร	33	ลานคน	โดยเป็นชนกลุมนอยถึง	24	เผา	ครอบคลุมพื้นที่ถึง	15,561	ตารางกิโลเมตร	อยู
สูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ	2,000	เมตร	คุนหมิงไดชื่อวาเป็นเมืองแหงฤดูใบไมผลิ	เพราะมีภูมิอากาศที่เย็น
สบายตลอดทั้งปี	ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว	สิ่งที่มีเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม	ผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมือง
ทีพ่ัก	โรงแรม	HUI	SHENG	HOTEL	หรือเทียบเทา

	พักที่	HUI	SHENG	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

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

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําคณะเดินทางสู	เมืองตาหลี	่เขตปกครองตนเองของชนเผาไป 	ทางตะวันตกเฉียงใตของจีนในมณฑลยูน

นาน	ตั้งอยูระหวางทะเลสาบเออไหกับภูเขาฉางซานที่ระดับ	1,975	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	โดยมีชนกลุมนอย
อาศัยอยูรวมกันกวา	20	เชื้อชาติ	เดิมมีชื่อวา	“หนันเจา“	หรืออาณาจักรนานเจา	(ค.ศ.	738	–	903)	จนกระทั่งชาว
ไปไดเขามาสถาปนาอาณาจักรตาหลี่	(ค.ศ.	937)
และตอมาใน	ค.ศ.	1253	อาณาจักรตาหลี่ก็ถูก	กุบไลขาน	ผูเป็นจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง	แตก็ยังคงเหลือ

รองรอยอารยธรรมเกาใหพบเห็นไดบนเสนทางจากตาหลี่ถึงลี่เจียง
นําทานชม	วัดเจาแมกวนอิมแปลงกาย	ตามตํานานเลาวาเจาแมกวนอิมไดแปลงกายเป็นหญิงชราแบก

กอนหินใหญไวบนหลังเพื่อใหทหารของฝายตรงขามไดเห็น	เมื่อทหารของฝายศัตรูไดเห็นวาแมแตหญิงชรายัง



แข็งแรงถึงเพียงน้ี	ถาเป็นคนวัยหนุมสาวจะตองมีพละกําลังมากมายยากจะตอสู	จึงไมไดทําการเขาโจมตีเมือง
และถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึงสรางวัดแหงน้ีขึน้ในสมัยราชวงศถัง	เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแหงหน่ึง
ในตาหลี่
นําทานสู	หมูบานซีโจว”	หรือ	“สีโ่จว”	เป็นหมูบานของชาวไป 	ใหทานไดสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวไป 	และไดเห็น

บานเรือนและความเป็นอยูของชาวไป
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางตอสู	เมืองลีเ่จียง	เป็นเมืองซึ่งตั้งอยูในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเป็นถิ่นที่อยูของชาวนาซีถือเป็น

ชนกลุมนอยที่มีความนาสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชนการมีโครงสรางทางสังคมแบบสตรีเป็น
ใหญนอกจากน้ันยังมีภาษาภาพที่เป็นเอกลักษณอีกดวย
นําทานชม	เมืองโบราณลีเ่จียง	หรือเมืองโบราณตาเหยียนเจิ้งซึ่งเป็นเมืองที่สรางขึน้มาในสมัยตนราชวงศ

ถังมีประวัติยาวนานกวา	1,300	ปีตัวเมืองตั้งอยูทามกลางการโอบลอมดวยสายน้ํานอยใหญที่ไหลมาจากสระ
มังกรดําพื้นที่ตั้งของเมืองโบราณแหงน้ีมีรูปรางลักษณะคลายหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยังคงความงาม
ในอดีตไวอยางสมบูรณ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	โรงแรม	XIN	TIAN	DI	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นเมืองเอกของ	เขตปกครองตนเองชนชาติไป 	ตาหลี่	มณฑลยูนนานทางตอน
ใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน	ตั้งอยูบนที่ราบสูงระหวางเทือกเขาชางซาน
ทางดานตะวันตก	และทะเลสาบเออไหทางดานตะวันออก	เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของ
ชาวไบและชาวอี้มาตั้งแตสมัยโบราณ

วัดเจาแมกวนอิมแปลงกายตามตํานานเลาวาเจาแมกวนอิมไดแปลงกายเป็น
หญิงชราแบกกอนหินใหญไวบนหลังเพื่อใหทหารของฝายตรงขามไดเห็น	เมื่อ
ทหารของฝายศัตรูไดเห็นวาแมแตหญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงน้ี	ถาเป็นคนวัย
หนุมสาวจะตองมีพละกําลังมากมายยากจะตอสู	จึงไมไดทําการเขาโจมตีเมือง
และถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึงสรางวัดแหงน้ีขึน้ในสมัยราชวงศถัง	เป็นวัดที่มี
ประติมากรรมเยี่ยมยอดแหงหน่ึงในตาหลี่

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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



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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	XIN	TIAN	DI	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําคณะ	โดยสารกระเชาไฟฟา(กระเชาใหญ)	ขึน้สูบริเวณจุดชมวิว	เขาหิมะมังกรหยก	ที่ความสูงระดับ

4,506	เมตร	ใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญของภูเขาแหงน้ี	บริเวณเขามีตนฉาํฉายูนนานที่มีอายุ
กวาพันปี	เทือกเขาน้ีหากมองดูแลวลักษณะคลายมังกรนอนอยูบนกอนเมฆ	จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาน่ันเอง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	สุกี้แซลมอล

ชวงบาย
จากน้ันชม	IMPRESSION	LIJIANGโชวอันยิง่ใหญ	โดยผูกํากับชื่อกองโลก	จาง	อวี้	โหมว	ไดเนรมิตใหภูเขา

หิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง	และบริเวณทุงหญาเป็นเวทีการแสดง	โดยใชนักแสดงกวา	600	ชีวิต	แสง	สี	เสียง
การแตงกายตระการตา	เลาเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู	และชาวเผาตางๆ	ของเมืองลี่เจียงความสําเร็จของการ
แสดงคงตองยกเครดิตใหกับจางอี้โหมวผูกํากับชาวจีนที่มีชื่อเสียงในระดับโลกลาสุดไดฝากผลงานไหกับพิธีเปิด-
ปิดกีฬาโอลิมปิก(BEIJING	2008)	ที่สรางความประทับใจไปทั้งโลกเมื่อปลายปี	2551
เดินทางสู	อุทยานน้ําหยก	ซึ่งมีตาน้ําธรรมชาติผุดขึน้มา	2	ตา	เป็นน้ําที่ซึมมาจากการละลายของน้ําแข็งบน

ภูเขาหิมะมังกรหยก	เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผานาซีกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบดวยประตู
สวรรคซึ่งมีรูปป้ันแกะสลักดวยไมขางขวาเป็นพอขางซายเป็นแมและน้ําตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหลเขาแบง
เป็น	3	ชั้น	ชั้นแรกชื่อวามังกรออกถํ้า	ชั้นที่สองชื่อวามังกรเลนน้ํา	ชั้นที่สามชื่อวามังกรโบยบิน	และยังมีตนไม
เทวดาซึ่งเป็นที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกวา	500	ปี	ไดเวลาอันสมควรนําคณะเดินทางสู	เมืองฉูสง
ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีความสําคัญของมณฑลยูนนานเต็มไปดวยมนตขลังและเสนหแหงอาณาจักรโบราณเมือง
ฉูสงหรือชาวเผาอี้

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	โรงแรม	JIAN	HUA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	สุกี้แซลมอล



พีเรียดตัง้แต	27	ธ.ค.	60	เป็นตนไป	ไมรวมชมโชว	IMPRESSOIN	LIJIANG	เน่ืองจากปิดชวงหนา
หนาว	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการใดๆทัง้สิ้นเน่ืองจากไมไดคิดรวมในราคาทัวร

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

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	JIAN	HUA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
เดินทางกลับสู	คุนหมิง	นําทานเดินทางสู	รานบัวหิมะและศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีน(รานนวด

ฝาเทา)ใหทานนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพผอนคลายความเมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใครพรอม
ชมครีมเป าซูถังหรือที่รูจักกันดีในชื่อ	“ครีมบัวหิมะ”	สรรพคุณเป็นเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุพองและแมลง
กัดตอยเป็นยาสามัญประจําบาน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เขาซีซาน	หรือ	ประตูมังกร	ระยะทางหางจากตัวเมือง	29	กิโลเมตร	ประตูมังกรเป็นสวน

หน่ึงของวัดในลัทธิเตา	สรางในชวง	ค.ศ.1718-1843
นําทานลอดผานประตูมังกร	“หลงเหมิน”	ซึ่งสรางขึน้ในสมัยราชวงศหมิง	และเป็นที่เชื่อกันวาเป็น	“ประตูแหง

ความสิริมงคล”	มีความเชื่อหน่ึงวาถาหากผูใดไดเดินลอดผานประตูมังกรแหงน้ีจะประสบแตความสําเร็จและ



โชคดี	ประตูหลงเหมินตั้งเดนเป็นสงาบนหนาผาสูงริมทะเลสาบเตียนฉือ	ซึ่งทานสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน
ทะเลสาบไดอยางชัดเจน	ทิวทัศนบนเขาซีซานเต็มไปดวยแมกไมเขียวขจี
ชมอุโมงคที่สกัดไวตามไหลเขาพรอมชมศาลเจาและวัดจีนลัทธิเตา	ซึ่งสรางขึน้ดวยแรงศรัทธาของชาวบาน
นําทานสู	รานผาไหม	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่มีคุณภาพ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารกวงตุง
ทีพ่ัก	โรงแรม	LONGWAY	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เขาซีซาน	ตั้งหางจากตัวเมืองคุนหมิง	29	กิโลเมตร	เป็นสวนหน่ึงของวัดใน
ลัทธิเตา	สรางในชวง	ค.ศ.1718-1843	บางชวงของเสนทางตองผานอุโมงคหิน
ที่สกัดไวตามไหลเขา	พรอมชมศาลเจาและวัดจีนลัทธิเตา	ซึ่งสรางขึน้ดวยแรง
ศรัทธาของชาวบานที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ	1,000	ปี	การมาเที่ยว
ชมเขาซีซานทานจะไดชมความงดงามของ	ทะเลสาบคุนหมิง	เตียนฉือ	และ
การมา	ลอดประตูมังกร	หลงเหมิน	ซึ่งสรางขึน้ในสมัยราชวงศหมิง	เชื่อกันวา
เป็น	ประตูแหงความสิริมงคล	ซึ่งถาผูใดไดเดินลอดผานประตูแหงน้ี	จะประสบ
แตความสําเร็จโชคดี	ตอนลอดประตูมังกรก็ตองลูบลูกแกวมังกรดวย	กอนที่
เราจะเดินผานประตูมังกรน้ี	ใหนึกอธิษฐานในใจอยากไดสิ่งใด	เดินผานเขาไป
ก็แตะ	1	ครั้ง	ประตูแหงน้ีตั้งเดนเป็นสงาอยูริมหนาผา

ประตูมังกร	เขาซีซาน	ตั้งหางจากตัวเมือง	29	กิโลเมตร	เป็นสวนหน่ึงของวัด
ในลัทธิเตา	สรางในชวง	ค.ศ.1718-1843	ผานอุโมงคหินที่สกัดไวตามไหลเขา
พรอมชมศาลเจาและวัดจีนลัทธิเตา	ซึ่งสรางขึน้	ดวยแรงศรัทธาของชาวบานที่
มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ	1,000	ปี	ชมความงดงามของ	ทะเลสาบคุนห
มิง	เตือนฉือ	จากมุมมองจากที่สูง	มาลอดประตูมังกร	หลงเหมิน	ซึ่งสราง	ขึน้ใน
สมัยราชวงศหมิง	เชื่อกันวาเป็น	ประตูแหงความสิริมงคล	ซึ่งถาผูใดไดเดิน
ลอดผานประตูแหงน้ี	จะประสบแตความสําเร็จโชคดี	ประตูแหงน้ีตั้งเดนเป็น
สงาอยูริมหนาผา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารกวงตุง
	พักที่	LONGWAY	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก



จากน้ันนําคณะเขาชม	วัดหยวนทง	ซึ่งเป็นวัดที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูนนานตั้งอยูที่ถนนหยวนทงเจียง
เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดในคุนหมิงอายุเกาแกกวาพันปีภายในวัดตกแตงรมรื่นสวยงามกลาง
ลานมีสระน้ําขนาดใหญ	มีสะพานขามไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลังวัดเป็นอาคารสรางใหม
ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ	์ชมะนันทนนายกรัฐมนตรีคนที่	15	ของ
ไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว	ณ	ที่วัดหยวนทงแหงน้ี
จากนัน้แวะชมหยก	ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน	ใหทานไดเลือกซื้อ	กําไรหยก	แหวนหยก	หรือ

ผีเซียะสัตวมงคลที่มีชื่อเสียง
นําทานสู	สวนน้ําตก	ตั้งอยูทางเหนือของคุนหมิง	เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงซึ่งเปิดเมื่อไมนาน

มาน้ี	ถือเป็นสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมและเป็นที่พักผอนหยอนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง	เป็นสวน
สาธารณะขนาดใหญที่ใชเวลาสรางกวา	3	ปีดวยกัน	ภายในประกอบไปดวยน้ําตกใหญยักษน้ัน	ที่กวางถึง	400
เมตร	และมีความสูงกวา	12.5	เมตร	และทะเลสาบ	2	แหง	ที่สรางขึน้ดวยฝีมือมนุษย	ใหทานไดอิสระชมวิวและ
ถายรูป
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	สุกี้เห็ด

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
นําทานสู	ซุมประตูมาทองและซุมประตูไกหยก	ภาษาจีนเรียกวาจินหมาและป้ีจี	จนเป็นที่มาของชื่อถนน

แหงน้ี	โดยซุมมาทองและไกมรกตมีอายุรวม	400	ปี	สรางขึน้ในสมัยราชวงศหมิง	ในถนนยานการคาแหงน้ี	เป็น
แหลงเสื้อผาแบรนดเนมทั้งของจีนและตางประเทศ	รวมทั้งเครื่องประดับ	อัญมณีชั้นเยี่ยม	รานเครื่องดื่ม	ราน
อาหารพื้นเมือง	และรานขายของที่ระลึก	ฯลฯ	นอกจากน้ียังมีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ	อีกมากมาย
ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสูสนามบิน
17.45	น.	ออกเดินทางกลับสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยเทีย่วบินที	่8L9597
19.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

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

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

ป่ีเซียะ	วัตถุมงคลเรียกทรัพย	ขจัดปัดเป าสิ่งไมดี	มารูจักประวัติความเป็นมา
ของป่ีเซียะ	พรอมวิธีบูชา	ป่ีเซียะ	คือสัตวประหลาดตามความเชื่อของจีนมาแต
โบราณ	โดยเชื่อวาคือ	เทพลก	กวางสวรรค	มี	1	เขา	แตสวนหนา	หัว	และขา
คลายสิงห	มีปีกคลายนก	สวนหลังคลายปลา	และมีหางเป็นแมว	มีปาก	แต
ไมมีทวาร	ถือเป็นสัตวศักดิส์ิทธิท์ี่ชวยปองกัน	และปัดเป าภูตผีปีศาล	ขับไลสิ่ง
ไมดีตาง	ๆ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	สุกี้เห็ด



ซุมประตูมาทองและซุมประตูไกหยก	ภาษาจีนเรียกวาจินหมาและป้ีจี	จนเป็น
ที่มาของชื่อถนนแหงน้ี	โดยซุมมาทองและไกมรกตมีอายุรวม	400	ปี	สรางขึน้
ในสมัยราชวงศหมิง

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

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย

หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บคา
ใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	คน	/	วัน
11.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิเชนน้ัน

ทางบริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
12.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
13.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม

สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
14.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
15.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
16.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
17.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ

แลว
18.	กรณีคณะออกเดินทางได

-	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)
-	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
-	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.	–	บาท	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณา
เตรียมเงินมัดจํา	10,000	บาท(ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้)หากตองยื่นวีซา	ตองเตรียมเอกสาร
ยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วันหลังจากทําการจองแลว(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ ากวา	7วันทําการ)
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียก

เก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ



1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชัน้ประหยัด
2.	คาโรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
3.	คาเขาชมสถานทีต่างๆ	ตามรายการทีร่ะบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีร่ะบุ
5.	คารถรับสงและระหวางนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คา

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล

เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริม่ตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริม่ตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]
8.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน
9.	น้ําหนักสัมภาระทานละ	1	ใบ	ใบละ	20	กิโลกรัม	เทานัน้
คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินทีมี่การเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึ้น

เครื่องไดทานละ	1	ชิ้นน้ําหนักตองไมเกิน	7	กิโลกรัม	หากน้ําหนักของกระเป าสัมภาระเกินกวาทีส่ายการ
บินกําหนดไว	จะตองเสียคาใชจายสวนทีเ่กินตามทีส่ายการบินกําหนด

1.	กระเป าเดินทาง
2.	กระเป าเดินทางในกรณีทีน้ํ่าหนักเกินกวาทีส่ายการบินกําหนด	20	กิโลกรัมตอทาน	หากน้ําหนักเกิน

จะตองเสียคาใชจายเพิม่เติม
3.	คาทําหนังสือเดินทาง
4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง,	คาโทรศัพท,	คา

ซักรีดฯลฯ
5.	คาอาหารทีไ่มไดระบุไวในรายการ
6.	คาทําใบอนุญาตทีก่ลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
7.	คาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถทานละ	200	หยวน/ทาน/ทริป
8.	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีน(ธรรมดา	4	วันทีก่าร)	1,500	บาท
9.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**	
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

**กรณีลูกคามีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว**เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย
**	ยื่นวีซาเดีย่วคาบริการดังน้ี	**
-ยื่นธรรมดา	4	วันทําการ	1,500	บาท



-ยื่นดวน	2	วันทําการ	2,550	บาท

1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	และมีสภาพสมบูรณไมชํารุดหนังสือเดินทางตองมีหนาวาง
สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
2.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	**พื้นหลังขาวเทาน้ัน**	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือ

รูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
-	หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ
-	ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน	6	เดือน
-	รูปตองหนาตรง	ไมยิ้มเห็นฟัน	มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง	2ขาง
-	ไมสวมเครื่องประดับ	สรอย	ตางหู	เเวนตาเเฟชั่น	เเวนสายตา
3.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง

เอกสารยื่นวีซา
4.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	กรุณากรอก

ใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
-	กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา	
-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสูติบัตรตัวจริง,	สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่	http://www.consular.go.th/)	
-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง	
5.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา	สถานที่ทํางาน	ตําแหนงงาน	ที่อยูปัจจุบัน	ที่อยูที่ทํางาน	ญาติที่ติดตอไดในกรณี

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

อยางนอย	5-7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซา
ใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทั
ทัวรไมทราบลวงหนา	
7.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตอง

รับผิดชอบ
8.	ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาในราย

ละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย
9.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ

-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทาน้ัน
-	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	
-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท
2.	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	**พื้นหลังขาวเทาน้ัน**	และตองไมใช

สติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
-	หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ
-	ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน	6	เดือน
-	รูปตองหนาตรง	ไมยิ้มเห็นฟัน	มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง	2ขาง
-	ไมสวมเครื่องประดับ	สรอย	ตางหู	เเวนตาเเฟชั่น	เเวนสายตา
3.	ใบอนุญาตการทํางาน
4.	หนังสือวาจางในการทํางาน
5.	สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน
6.	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรานที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี

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


1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติกเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิ่มทานละ	1,500	บาท
(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยม	สาธารณรัฐเช็ก

เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวีย	ลักเซมเบิรก	มอลตา	เนเธอ
แลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดน	สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซา
ดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**

ประกาศ	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกทีมี่การปรับราคาสูงขึ้น	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น้ํามันขึ้นในอนาคต	ซึง่ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเป็นจริง
สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

ราคาทัวรขางตน	ยังไมรวมคาธรรมเนียมยื่นวีซาจีนแบบกรุปทานละ	1,000	บาท
ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิน่ทานละ	200	หยวน	/ทริป/ตอทาน	เด็กเก็บทิปเทาผูใหญ	ทิป

หัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ
บริการแจกน้ําดื่มวันละ	1	ขวด	ทุกวัน
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	โปรแกรมและราย

ละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถ
คาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

หมายเหตุพีเรียดตัง้แต	27	ธ.ค.	60	เป็นตนไป	ไมรวมชมโชว	IMPRESSOIN	LIJIANG	เน่ืองจากปิดชวงหนา
หนาว	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการใดๆทั้งสิ้นเน่ืองจากไมไดคิดรวมในราคาทัวร
ขอควรทราบ	:	รานที่ระบุในโปรแกรม	คือ	รานบัวหิมะ	รานนวดฝาเทา	รานใบชา	รานหยก	รานผีเซยะ	และราน

ไขมุก	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวรจึงตองเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบ
วา	ทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	60-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความ
พอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น

หมายเหตุ	:	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนวีซากรุป	1,000	บาท
-	เป็นวีซากรุป	ตองไป-กลับพรอมกรุป	หากยกเลิกเดินทาง	วีซาจะถูกยกเลิกทันที	ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทาง
ครั้งอื่นๆได	และกรณียกเลิกเดินทาง	ไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี	
-	หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซากรุป	ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น	ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได	
ทางบริบัทขอสวงนสิทธิ	์เก็บคาวีซา(ปกติ	4	วันทําการ)	เพิม่	1,500	บาท/ทาน	จากราคาทัวรกรณีที่ทางการจีน
ยกเลิกวีซากรุป
หมายเหตุ	:	อัตราคาวีซาดังกลาว	สําหรับผูถือพาสปอรตไทยเทาน้ัน

**วีซากรุปใชสําเนาหนาพาสปอรต	แสกน	2	หนาชัด	+	รูปถายสแกนชัดเจน	เงื่อนไขรูปถาย	ใชมาตรฐานเดียวกับรูป
ถายยื่นเขาสถานทูต**
โปรดทราบ	ผูที่มีความประสงค	ยื่นคําขอวีซาจีน	แบบหมูคณะ	(กรุป)	ที่เคยเดินทางไปในประเทศ...	ดังตอไป

น้ี1.อิสราเอล	2.อัฟกานิสถาน	3.ปากีสถาน	4.อุซเบกิสถาน	5.ทาจิกิสถาน	6.เติรกเมนิสถาน	7.คาซัคสถาน	8.อิรัก
9.อิหราน	10.โซมาเรีย	11.อียิปต	12.ซาอุดีอาระเบีย	13.ซีเรีย	14.เลบานอน	15.อินเดีย	16.ศรีลังกา	17.ลิเบีย
18.ซูดาน	19.แอลจีเรีย	20.ไนจีเรีย	21.ตุรกี	22.เยเมน	23.โอมาน	24.จอรแดน	
ไมสามารถยื่นคําขอวีซาแบบหมูคณะ(กรุป)	ได
ตองยื่นคําขอววีซาจีนแบบเดี่ยว	เทาน้ัน	และใชเวลามากกวากําหนดการเดิม	4	วัน	ทําการ

***เดินทางเขาประเทศดังกลาวตั้งแต	ปี	2014	เป็นตนมา***
*กอนทําการจองทัวรทุกครัง้	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบ



ริษทัฯ	จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก*

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


