


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินคุนหมิง

พักที่
HUISHENG
HOTEL	หรือ
เทียบเทา	4
ดาว

2 เมืองตาลี่	-	เจดียสามองค	-	เมืองโบราณลี่เจียง

พักที่	LIJIANG
DARGON
HOTEL	หรือ
เทียบเทา	4
ดาว

3 น่ังกระเชาชมภูเขาน้ําแข็งหิมะ	-	เขาหิมะมังกรหยก	-	หมูบานน้ําหยก(วี่สุย
จาย)	หรือ	อุทยานน้ําหยก	-	อิมเพรสชั่นลี่เจียง	-	เมืองโบราณจงเตี้ยน	-
แชงกรีลา	-	โคงแรกของแมน้ําแยงซี

พักที่	TIANRUI
SUNSHINE
HOTEL	หรือ
เทียบเทา	4
ดาว

4 วัดลามะซงจานหลิน	-	หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน	-	แชงกรีลา	-	เมืองตาลี่

พักที่	Z	MAX
HOTEL	&amp;
RESIDENCE
หรือเทียบเทา
4	ดาว

5 สาหรายเกลียวทอง	-	นครคุนหมิง	-	รานหยก

พักที่
LONGWAY
HOTEL	หรือ
เทียบเทา	4
ดาว

6 วัดหยวนทง	-	สนามบินคุนหมิง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

15	พ.ค.	61	-	20	พ.ค.	61 ฿23,991 ฿23,991 ฿23,991 ฿5,500

29	มิ.ย.	61	-	4	ก.ค.	61 ฿23,991 ฿23,991 ฿23,991 ฿5,500



เครื่องทีน่ัง่แบบ	3-3

บริการน้ําดื่มบนเครื่องทัง้ขาไป-ขากลับ

น้ําหนักสัมภาระขาไป	–	ขากลับ	ทานละ	2	ใบ	ใบละ	23	กก.

ชวงบาย
17.30	น.	คุณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ชัน้	4	ประตู

ทางเขา	10	เคานเตอร	U	สายการบินไชนาอีสเทิรน	(MU)	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัคอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน

ชวงคํ่า
20.55	น.	ออกเดินทางสู	เมืองคุนหมิง	โดยเทีย่วบินที	่MU5078

00.15	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

จากน้ันนําคณะเดิน	รับประทานอาหารคํ่า

ทีพ่ัก	HUISHENG	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	รับประทานอาหารคํ่า

	พักที่	HUISHENG	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

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	โรงแรม

นําทานเดินทางสู	เมืองตาหลี	่(ใชเวลาเดินทางประมาณ	5	ชั่วโมง)	เขตปกครองตนเองของชนเผาไป 	ทาง
ตะวันตกเฉียงใตของจีนในมณฑลยูนนานตั้งอยูระหวางทะเลสาบเออไหกับภูเขาฉางซานที่ระดับ	1,975	เมตร
เหนือระดับน้ําทะเล	โดยมีชนกลุมนอยอาศัยอยูรวมกันกวา	20	เชื้อชาติ	เดิมมีชื่อวา	“หนันเจา”	หรืออาณาจักร
นานเจา	(ค.ศ.	738	–	903)	จนกระทั่งชาวไปไดเขามาสถาปนาอาณาจักรตาหลี่	(ค.ศ.	937)	และตอมาในค.ศ.
1253	อาณาจักรตาหลี่ก็ถูก	กุบไลขาน	ผูเป็นจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง	แตก็ยังคงเหลือรองรอยอารยธรรม
เกาใหพบเห็นไดบนเสนทางจากตาหลี่ถึงลี่เจียง

จากน้ันนําทานชม	เมืองโบราณแหงตาหลี	่สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไทเหออันเป็นนครหลวง
ของอาณาจักรโบราณนานเจาชมซากเมืองเกาและกําแพงเมืองโบราณพรอมชมหลักศิลาหนันเจาซึ่งบันทึกเรื่อง
ราวความสัมพันธระหวางชาวนานเจากับราชวงศถัง

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําคณะออกเดินทางตอ	ระหวางทางผานชม	เจดีย	“ซานถา”	หรือเจดีย	3	องค	แหง	วัดฉงเซิง่	อันเป็น

สัญลักษณของเมืองตาหลี่ที่โดดเดนงดงาม	ตั้งอยูริมทะเลสาบเออไห	ประกอบดวยเจดียสีขาวสวยงาม	3	องคโดย
องคกลางมีความสูงถึง	70	เมตรสรางขึน้ในสมัยราชวงศถัง	ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับเจดียในเมืองซีอานซึ่งเป็น
สถาปัตยกรรมที่สรางขึน้ในสมัยเดียวกัน	สวนองคเล็กอีก	2	องคสรางเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศหยวน	ซึ่ง
เป็นชวงที่พุทธศาสนากําลังไดรับความนิยมสูงสุดในประเทศจีน	และไดมีการบูรณะเจดียเหลาน้ีในชวงปี
ค.ศ.1978	ก็ไดคนพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่	7	-	10	กวา	600	ชิ้นในองคเจดีย

เดินทางสู	เมืองลีเ่จียง	เป็นเมืองซึ่งตั้งอยูในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเป็นถิ่นที่อยูของชาวนาซีถือเป็นชนก
ลุมนอยที่มีความนาสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชนการมีโครงสรางทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ
นอกจากน้ันยังมีภาษาภาพที่เป็นเอกลักษณอีกดวย

นําทานชม	เมืองโบราณลีเ่จียงหรือเมืองโบราณตาเหยียนเจิ้ง	ซึ่งเป็นเมืองที่สรางขึน้มาในสมัยตน
ราชวงศถังมีประวัติยาวนานกวา	1,300	ปีตัวเมืองตั้งอยูทามกลางการโอบลอมดวยสายน้ํานอยใหญที่ไหลมา
จากสระมังกรดําพื้นที่ตั้งของเมืองโบราณแหงน้ีมีรูปรางลักษณะคลายหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยังคง
ความงามในอดีตไวอยางสมบูรณ	เชน	อาคารไมแบบจีนโบราณตนหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม
ลําธารน้ําที่ไหลผานเมืองแหงน้ีดวยความสวยงามเหลาน้ีทําใหเมืองโบราณลี่เจียงไดถูกบันทึกเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของโลกโดยองคการยูเนสโกนอกจากน้ียามคํ่าคืนก็มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีกดวย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

ทีพ่ัก	LIJIANG	DARGON	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นเมืองเอกของ	เขตปกครองตนเองชนชาติไป 	ตาหลี่	มณฑลยูนนานทางตอน
ใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน	ตั้งอยูบนที่ราบสูงระหวางเทือกเขาชางซาน
ทางดานตะวันตก	และทะเลสาบเออไหทางดานตะวันออก	เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของ
ชาวไบและชาวอี้มาตั้งแตสมัยโบราณ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



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

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	LIJIANG	DARGON	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

นําคณะโดยสาร	กระเชาไฟฟ า(กระเชาใหญ)	ขึน้สูบริเวณจุดชมวิว	เขาหิมะมังกรหยก	ที่ความสูงระดับ
4,506	เมตรใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญของภูเขาแหงน้ี	บริเวณเขามีตนฉาํฉายูนนานที่มีอายุ
กวาพันปีเทือกเขาน้ีหากมองดูแลวลักษณะคลายมังกรนอนอยูบนกอนเมฆ	จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขา

จากน้ันนําทานสู	โรงละคร	เดินทางสู	อุทยานน้ําหยกซึ่งมีตาน้ําธรรมชาติผุดขึน้มา	2	ตา	เป็นน้ําที่ซึมมา
จากการละลายของน้ําแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก	เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผานาซีกลมกลืนกับ
ธรรมชาติประกอบดวยประตูสวรรคซึ่งมีรูปป้ันแกะสลักดวยไมขางขวาเป็นพอขางซายเป็นแมและน้ําตกมังกรที่
ไหลหลั่งไปตามไหลเขาแบงเป็น	3	ชั้นชั้นแรกชื่อวามังกรออกถํ้าชั้นที่สองชื่อวามังกรเลนน้ําชั้นที่สามชื่อวามังกร
โบยบินและยังมีตนไมเทวดาซึ่งเป็นที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกวา	500	ปี

จากน้ันชม	IMPRESSION	LIJIANG	โชวอันยิ่งใหญ	โดยผูกํากับชื่อกองโลก	จาง	อวี้	โหมว	ไดเนรมิตใหภูเขา
หิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง	และบริเวณทุงหญาเป็นเวทีการแสดง	โดยใชนักแสดงกวา	600	ชีวิต	แสง	สี	เสียง
การแตงกายตระการตา	เลาเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู	และชาวเผาตางๆ	ของเมืองลี่เจียงความสําเร็จของการ
แสดงคงตองยกเครดิตใหกับจางอี้โหมวผูกํากับชาวจีนที่มีชื่อเสียงในระดับโลกลาสุดไดฝากผลงานไหกับพิธีเปิด
-	ปิดกีฬาโอลิมปิก(BEIJING	2008)	ที่สรางความประทับใจไปทั้งโลกเมื่อปลายปี	2551

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
หลังรับประมานอาหารแวะ	ชิมชา	ที่มีคุณภาพ	และมีชื่อเสียงของประเทศจีน	จากน้ันทานเดินทางสู	เมืองจง

เตี้ยน	(ใชเวลาประมาณ	2	-	3	ชั่วโมง)

“แชงกรีลา”	ซึ่งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตนาซีของ
เมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง	ซึ่งอยูหางจากนครคุนหมิงถึง	700	กิโลเมตร	และอุดมไปดวย
ธรรมชาติที่งดงามของป าไมทุงหญาภูเขาทะเลสาบและสัตวนานาชนิด	ดวยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่



งดงาม	สถานที่แหงน้ีจึงไดชื่อวา“ดินแดนแหงความฝัน”

ระหวางทางแวะชม	โคงแรกแมน้ําแยงซีเกียง	(ฉางเจียงตีย่ีว่าน)	เกิดจากแมน้ําแยงซีที่ไหลลงมาจากชิง
ไหและทิเบต	ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไหหลอ	แลวหักเสนทางโคงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนเกิดเป็น	“โคงแรกแมน้ําแยงซี”	ขึน้	นําชมเมืองโบราณแชงกรีลาเป็นศูนยรวมของวัฒนธรรมชาวทิเบต
ลักษณะคลายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึ่งเต็มไปดวยรานคาของคนพื้นเมืองและรานขายสินคาที่ระลึกมากมาย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

ทีพ่ัก	TIANRUI	SUNSHINE	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

น่ังกระเชาชมภูเขาน้ําแข็งหิมะ	3	ลูกที่	เชื่อวาเป็นสันหลังมังกรที่มีความงดงาม
ฉากเบื้องหนาเป็นภูเขาที่สูงชันตัดกับทองฟาที่มีสีฟาครามสดใสและ
พระอาทิตยสะทอนการเซียคลายดั่งภูเขาเงินระยิบระยับสะทอนเขาสู	สายตา
ดั่งไดน่ังกระเชาชมภูเขาสวรรคที่หาชมไดยากยิ่งนัก	จากน้ันนําทานชม	3
ทะเลสาบสวรรคที่งดงามไมแพจิ่วจายโกว	ทะเลสาบสาบจินโฮวไห	ทะเลสาบ
หงษ	ลําธารคูรัก	ทะเลสาบนามู	และทะเลสาบที่ถือไดวาเป็นจุดที่สําคัญที่สุดใน
อุทยานแหงน้ี	“	ทะเลสาบตากู	”	เพราะชาวเผามีการเลาขานวาเมื่อใดที่มีเรื่อง
เดือดรอนใจ	ใหมากราบไหวเทพเจาศักดิส์ิทธิท์ี่คุมครองทะเลสาบนามูแหงน้ีจะ
ทําใหเรื่องที่เดือดเน้ือรอนใจคลายลง	หรือตองการขอพรตอองคเทพเจาก็จะ
สมหวังดั่งใจหมาย	ทําใหทะเลสาบน้ีถือเป็นทะเลสาบที่มีความสําคัญยิ่งนัก	มี
ประวัติความเป็นมากวา	1,000	ปีผานมา	น้ําทะเลสาบน้ันจะมีสีสันที่แตกตาง
กันไปแลวแตชวงฤดูกาล	ในชวงฤดูรอนและชวงใบไมผลิน้ันน้ําทะเลสาบจะมีสี
เขียวเขมคลายดั่งหยก	ในชวงใบไมรวงน้ันทะเลสาบจะเต็มไปดวยสีสันของ
ใบไมหลากหลายสีที่รวงหลนลงจากตนมาที่ทะเลสาบ	สวนในชวงหนาหนาวจะ
เป็นสีขาวเต็มไปดวยหิมะน้ําแข็ง

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

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



ชวงหนาหนาว	โชว	IMPRESSION	LIJIANG	ปิด	หากวันเดินทางดังกลาวทางโชวงดการแสดง	ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิเ์ปลี่ยนเป็นโชวลี่สุยจินซาแทน	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาและไมมีการคืนคาใชจายใดๆ
ทัง้สิ้น

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

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

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	TIANRUI	SUNSHINE	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เที่ยวชม	วัดลามะซงจานหลิน	ตั้งอยูบริเวณตีนเขาฝอปิง	หางจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ	4	กิโลเมตร
สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1679	เป็นวัดลามะที่มีอายุเกาแกกวา	300	ปี	มีพระลามะจําพรรษาอยูกวา	700	รูป	สรางขึน้ใน



สมัยการปกครองของดะไลลามะองคที่	5	ซึ่งใกลเคียงกับสมัยอยุธยาตอนตน	ในชวงศตวรรษที่	17	สมัยจักรพร
รดิคังซีแหงราชวงศชิงไดมีการซอมแซมตอเติมอีกหลายครั้งโครงสรางของวัดแหงน้ีสรางตามแบบพระราชวังโป
ตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต)	ที่มีหอประชุมหลัก	2	หองและโอบลอมไปดวยหองพักสําหรับพระกวา	100	หอง
นอกจากน้ียังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย	รวมทั้งรูปป้ันทองสัมฤทธิท์ี่มีชื่อเสียงมากที่สุด

นําทานเดินทางสู	หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน	แหงเมืองแชงกรีลา	มีความสูงกวา	4,500	เมตร	จากระดับน้ํา
ทะเล	ประกอบดวย	13	ยอดเขา	เรียงรายตอกันลักษณะคลายมังกร	เป็นหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามมาก	ไดรับ
การขนานนามวาเป็น	สวรรคบนดิน	สะกดทุกสายตาของผูมาเยือน	นําทานโดยสารน่ังกระเชา	ซึ่งแบงเป็น	2
ชวง	จุดแรกคือ	ศูนยทองเที่ยว	หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน	และเปลี่ยนกระเชาตอไปยัง	จุดบนสุดของ	หุบเขา
พระจันทรสีน้ําเงิน	เป็นจุดชมวิว	แบบ	360	องศา	ใหทานไดสัมผัสกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาอยางเต็มที่	และชื่นชม
กับทิวทัศน	อันสวยงามบนยอดเขา	ที่มีหิมะปกคลุมเกือบตลอดปี	อิสระถายภาพตามอัธยาศัย

ทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันคณะเดินทางกลับสู	เมืองตาหลี่

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

ทีพ่ัก	Z	MAX	HOTEL	&	RESIDENCE	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

วัดลามะซงจานหลิน	(Songzanlin)	เป็นวัดที่ใหญและสําคัญของเมืองแชงกรีลา
โดยอยูหางจากตัวเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือไปประมาณ	5	กิโลเมตร	วัดน้ี
สรางในสมัยทะไลลามะองคที่	5	ชวงศตวรรษที่	18	ในสมัยจักรพรรดิค์ังซี	แหง
ราชวงศชิง	โดยสรางจําลองแบบจากพระราชวังโปตาลา	(Potala)	ในกรุงลาซา
(Lhasa)	มาไวในวัดน้ี	เป็นวัดนิกายลามะแบบธิเบตที่ใหญที่สุดในมณฑลยูน
นาน	มีอายุเกาแกกวา	300	ปี	และในยามเทศกาล	ชาวทิเบตที่น่ียังคงรักษา
ประเพณีที่จะจัดขึน้ตามวัดสําคัญๆ	เหลาน้ี	ดวยการเตนระบําหนากากและเป า
แตรงอน

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

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

	ทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



เป็นเมืองเอกของ	เขตปกครองตนเองชนชาติไป 	ตาหลี่	มณฑลยูนนานทางตอน
ใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน	ตั้งอยูบนที่ราบสูงระหวางเทือกเขาชางซาน
ทางดานตะวันตก	และทะเลสาบเออไหทางดานตะวันออก	เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของ
ชาวไบและชาวอี้มาตั้งแตสมัยโบราณ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	Z	MAX	HOTEL	&amp;	RESIDENCE	หรือเทียบเทา	4	ดาว

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

แวะชมสินคา	สาหรายเกลียวทอง	พืชใตน้ําลํ้าคุณคาอาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้นยอด	ซึ่งมีสารอาหารอยูนับ
ไมถวน	อาทิ	อาหารเสริม	ครีมสาหรายพอกหนา

หลังอาหารเชานําคณะเดินทางสู	เมืองคุนหมิง	(ใชเวลาประมาณ	5	ชั่วโมง)	เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ
ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร	33	ลานคน	โดยเป็นชนกลุมนอยถึง	24	เผาครอบคลุมพื้นที่ถึง	15,561	ตาราง
กิโลเมตร	อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ	2,000	เมตรคุนหมิงไดชื่อวาเป็นเมืองแหงฤดูใบไมผลิเพราะมีภูมิ
อากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี	ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว	สิ่งที่มีเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวก็คือธรรมชาติที่
สวยงาม

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
แวะชม	หยก	ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน	ใหทานไดเลือกซื้อ	กําไรหยก	แหวนหยก	หรือผีเซียะ

สัตวมงคลที่มีชื่อเสียง

นําทานแวะชม	รานผาไหม	สินคาที่มีคุณภาพ	และมีชื่อเสียงของเมืองจีน

จากน้ันใหทานอิสระชอปป้ิงที่	ถนนกลางคืน	ใหทานไดเลือกซื้อสิ้นคาตางๆ	มากมายบฝากคนทางบาน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

ทีพ่ัก	LONGWAY	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	LONGWAY	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

นําทานเดินทางสู	รานบัวหิมะ	และศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนใหทานนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพผอนคลาย
ความเมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใครพรอมชมครีมเป าซูถังหรือที่รูจักกันดีในชื่อ	“ครีมบัว
หิมะ”	สรรพคุณเป็นเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุพองและแมลงกัดตอยเป็นยาสามัญประจําบาน

นําคณะเขาชม	วัดหยวนทง	ซึ่งเป็นวัดที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูนนานตั้งอยูที่ถนนหยวนทงเจียงเป็น
อารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดในคุนหมิงอายุเกาแกกวาพันปีภายในวัดตกแตงรมรื่นสวยงามกลางลาน
มีสระน้ําขนาดใหญ	มีสะพานขามไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลังวัดเป็นอาคารสรางใหมประดิษฐาน
พระพุทธรูปพระพุทธชินราช	(จําลอง)	ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ	์ชมะนันทน	นายกรัฐมนตรีคนที่	15	ของไทยให
อัญเชิญไปประดิษฐานไวณที่วัดหยวนทงแหงน้ี

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(หากไฟลทมีการเปลี่ยนแปลงหรือใดๆที่ไมสามารถไปรับ
ประทานอาหารไดทัน	ขอสงวนสิทธเปลี่ยนเป็นเป็นชุด	MC	DONALD	หรือ	KFC	ที่สนามบินแทน)

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
สมควรแกเวลานําทานสู	สนามบินคุนหมิง

18.35	น.	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยเทีย่วบินที	่MU5077

19.55	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม



หากไฟลทมีการเปลีย่นแปลงหรือใดๆทีไ่มสามารถไปรับประทานอาหารไดทัน
ขอสงวนสิทธเปลีย่นเป็นเป็นชุด	MC	DONALD	หรือ	KFC	ทีส่นามบินแทน

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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	ทัง้สิ้น	และทางบริษทัจะเรียก
เก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	คน	/	ราน

11.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิเชนน้ัน
ทางบริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

12.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

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

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.-	บาท

2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15	–	20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป	-	กลับ	ชั้นประหยัด

2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)

3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ



4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

7.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน

8.	น้ําหนักสัมภาระทานละ	2	ใบ	ใบละ	23	กิโลกรัม	เทาน้ัน
คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึน้เครื่องไดทานละ	1
ชิ้นน้ําหนักตองไมเกิน	7	กิโลกรัม	หากน้ําหนักของกระเปาสัมภาระเกินกวาที่สายการบินกําหนดไว	จะตองเสียคาใช
จายสวนที่เกินตามที่สายการบินกําหนด

1.	กระเปาเดินทาง

2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	ทานละ	2	ใบ	ใบละ	23	กิโลกรัมตอทาน	หากน้ํา
หนักเกินจะตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม

3.	คาทําหนังสือเดินทาง

4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ

5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ

6.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว

7.	คาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถทานละ	120	หยวน	/	ทาน	/	ทริป	สวนหัวหนาทัวรไทยแลวแตดุลพินิจ
ของทาน

8.	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีน	วีซาเดีย่ว	(ธรรมดา	4	วันทําการ)	1,500	บาท

9.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5	-	7	วัน]

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	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]

เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูทีถ่ือพาสสปอรตไทย
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือนและมีสภาพสมบูรณไมชํารุด

2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2หนาเต็ม

3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบหามยิ้มเห็นฟัน	หามใสแวนตาดํา	หาม
ใสเสื้อขาว	หามใสชุดนักเรียน	นักศึกษา	หรือชุดขาราชการ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร

4.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาวจะตองทําเรื่องแจงเขา-ออกหรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง
เอกสารยื่นวีซา



5.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง

6.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวรกรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง

7.	กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา
-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสูติบัตรตัวจริง,	สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถ	ดาวโหลดแบบฟอรมไดที่	http://www.consular.go.th/)
-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง

8.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทํางานตําแหนงงานที่อยูปัจจุบันที่อยูที่ทํางานญาติที่ติดตอไดในกรณี
ฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพทบานที่ทํางานและของญาติโปรดรับทราบวาหากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จอาจมี
การระงับการออกวีซาเลมที่มีปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)

9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร
อยางนอย	5-7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)

10.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา

11.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตอง
รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาในราย
ละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

12.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศ	ไทยเทาน้ัน
-	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-ออก	อยาง

นอย	2	หนาเต็ม

2.	รูปถายสีขนาด	1.5	X	2น้ิว	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.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติกเกอร	หรือรูปที่ปริ้นจากคอมพิวเตอร

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


อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิ่มทานละ	1,050	บาท

(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยม	สาธารณรัฐเช็ก
เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลีลิทัวเนียลัตเวีย	ลักเซมเบิรกมอลตาเนเธอแลนด
โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกสสโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดน	สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)

**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง
หนา**

ประกาศ	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ใน
อนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

หมายเหตุ
**	กรุณากรอกขอมูลตามความเป็นจริง

**	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจทําใหทานเกิดความไม
สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี	(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

1.	ยังไมรวมคาธรรมเนียมวีซาจีน	(เดีย่ว)	1,500	บาท
กรุณาเตรียมคาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถทานละ	120	หยวน	/	ทาน	/	ทริป	/	จอยแลนดไมใชตัว๋	กรุณา
ติดตอเจาหนาทีฝ่ ายขาย

2.	ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมี
การคอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

3.	โปรแกรมการเดินทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการ
หรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณี
ที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย

ขอควรทราบ	:	รานที่ระบุในโปรแกรมคือ	รานนวดฝ าเทา+บัวหิมะ,รานชา,	ไขมุก,	รานผาไหมและราน
หยก	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวยเพราะมีผลกับราคาทัวรจึงตองเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบ
วาทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละ	60	–	90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของ
ลูกคาเป็นหลักไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	(หากทานใดอยูในรานไมถึงตามเวลาทีร่านกําหนด...และไมเขารวม
กิจกรรมทีท่างรานจัดไวใหขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายเพิม่ทานละ	300	หยวนตอทานตอราน)

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทัง้หมด

2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วันเก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท

3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด

4.	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล	ที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra
Flight	และ	Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายใน
เทีย่วบินนัน้ๆ


