
 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก  กรุงเทพฯ - คุนหมงิ  - ต้าหลี�

06.00 น. สมาชิกพร้อมกนัที� สนามบิน
การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก

09.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิงโดยสายการบินแอร์เอเชีย 
  (ไม่มีบริการอาหารบนเครื�อง หากลูกค้าต้องการเพิ�มอาหาร ต้องสั�งซื(อด้วยตัวเอง
12.30 น. ถึง สนามบินฉางสุ่ย เมือง

เป็นอนัดบั 6 จากทั,งหมด 
ตลอดทั,งปี จึงทาํให้มีทศันียภาพสวยงาม จนไดส้มญานามว่า 
ประเทศไทย 1 ชั�วโมง)  

เที�ยง   ����รับประทานอาหารกลางวันที�ภัตตาคาร
จากนั,นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี� 
ของจีน ในมณฑลยนูนาน ตั,งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบเอ๋อไห่กบัภูเขาฉางซาน มีชนกลุ่มนอ้ยอาศยัอยูร่่วมกนักวา่ 
20 เชื,อชาติ เดิมมีชื�อวา่ “หนนัเจา
สถาปนาอาณาจกัรตา้หลี� 
โกลพิชิตลงแต่ก็ยงัคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าใหพ้บเห็น

คํ�า  ����รับประทานอาหารคํ�าที�ภัตตาคาร 

 
 
พกัที�  ZMAX  HOTEL หรือเทยีบเท่า  
 
 
 

ต้าหลี�-เมอืงโบราณต้าหลี�   

สมาชิกพร้อมกนัที� สนามบินดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ คอยให้
การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที�ยวบินที�FD582 
ไม่มีบริการอาหารบนเครื�อง หากลูกค้าต้องการเพิ�มอาหาร ต้องสั�งซื(อด้วยตัวเอง

ถึง สนามบินฉางสุ่ย เมืองคุนหมิงเมืองหลวงและเป็นเมืองที�ใหญ่ที�สุดในมณฑลยนูนาน มีขนาดใหญ่ที�สุด
จากทั,งหมด 27 มณฑล คุนหมิงได้ชื�อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ ทาํให้มีอากาศเย็นสบาย

ตลอดทั,งปี จึงทาํให้มีทศันียภาพสวยงาม จนไดส้มญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไมผ้ลิ

รับประทานอาหารกลางวันที�ภัตตาคาร 
เมืองต้าหลี� (ใชเ้วลาในการเดินทาง 4-5ชม.)เขตปกครองตนเองทางตะวนัตกเฉียงใต้

ของจีน ในมณฑลยนูนาน ตั,งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบเอ๋อไห่กบัภูเขาฉางซาน มีชนกลุ่มนอ้ยอาศยัอยูร่่วมกนักวา่ 
หนนัเจา” หรืออาณาจกัรน่านเจา้ (ค.ศ. 738 – 903) 

สถาปนาอาณาจกัรตา้หลี� (ค.ศ. 937)และต่อมาใน ค.ศ. 1253 เมืองตา้หลี�ก็ถูกกุบไลข่าน
โกลพิชิตลงแต่ก็ยงัคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าใหพ้บเห็น 

คํ�าที�ภัตตาคาร  
จากนั, นนําท่านเดินทาง 
สร้างขึ, นมากว่า 
กาลเวลามาช้านาน
ยงัคงอยูใ่นสภาพที�ค่อนขา้งสมบูรณ์อยา่งมาก 
นักท่องเที�ยวที�ไปเที�ยวจะเห็นประตูเมืองทั,ง
ดา้นใตแ้ละดา้นเหนือซึ� งเป็นสถาปัตยกรรมที�
คลา้ยคลึงกนัตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่
จะมีบ้านเรือนโบราณปลูกสร้างไว้อย่าง
กระจดักระจาย มีถนนสายเก่าแก่ตดัผ่าน
เมืองโบราณแห่งนี,

เทยีบเท่า  ระดับ 4 ดาว 

 

 (/-L-D) 

โดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ คอยให้

ไม่มีบริการอาหารบนเครื�อง หากลูกค้าต้องการเพิ�มอาหาร ต้องสั�งซื(อด้วยตัวเอง) 
เมืองหลวงและเป็นเมืองที�ใหญ่ที�สุดในมณฑลยนูนาน มีขนาดใหญ่ที�สุด

มณฑล คุนหมิงได้ชื�อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ ทาํให้มีอากาศเย็นสบาย
นครแห่งฤดูใบไมผ้ลิ” (เวลาที�จีนเร็วกว่า

เขตปกครองตนเองทางตะวนัตกเฉียงใต้
ของจีน ในมณฑลยนูนาน ตั,งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบเอ๋อไห่กบัภูเขาฉางซาน มีชนกลุ่มนอ้ยอาศยัอยูร่่วมกนักวา่ 

903) จนกระทั�งชาวไป๋ไดเ้ขา้มา
เมืองตา้หลี�ก็ถูกกุบไลข่านจกัรพรรดิชาวมอง

จากนั, นนําท่านเดินทาง เมืองโบราณต้าหลี� 
สร้างขึ, นมากว่า 1000 ปีก่อน ถึงแม้ได้ผ่าน

าช้านานแต่เมืองโบราณแห่งนี, ก็
ยงัคงอยูใ่นสภาพที�ค่อนขา้งสมบูรณ์อยา่งมาก 
นักท่องเที�ยวที�ไปเที�ยวจะเห็นประตูเมืองทั,ง
ดา้นใตแ้ละดา้นเหนือซึ� งเป็นสถาปัตยกรรมที�
คลา้ยคลึงกนัตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่
จะมีบ้านเรือนโบราณปลูกสร้างไว้อย่าง
กระจดักระจาย มีถนนสายเก่าแก่ตดัผ่านตวั
เมืองโบราณแห่งนี,  



วนัที�สอง ต้าหลี� - ทะเลสาบเอ๋อไห่ 

เมอืงโบราณลี�เจียง 

เช้า   ����รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม

หลงัอาหารนาํท่านผา่นชม 
เมืองตา้หลี�ในมณฑลยนูาน  จดัเป็นทะเลสาบนํ, าจืดที�
ใหญ่เป็นอนัดบัเจ็ดของจีน ทะเลสาบแห่งนี, มีรูปร่าง
คล้ายรูปใบหูของมนุษย ์เลยได้ชื�อว่าทะเลสาบ เอ๋อ
ไห่ ถูกขนาบดว้ยภูเขา ชงัซาน ซึ� งเป็นแหล่งท่องเที�ยว

นอ้ยที�มีความน่าสนใจทั,งทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมที�เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง
เที�ยง   ����รับประทานอาหารกลางวันที�ภัตตาคาร

หลงัจากนั,นนาํท่านเดินสู่ 
ขานว่าในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดําปรากฏกายใต้นํ, าบ้าง ผุด
ขึ,นมาจากสระนํ, าบา้ง บรรยากาศภายในสวนนั,นเงียบสงบและ
งดงามด้วยบึงนํ, าใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทศัน์ ของเทือกเขา
หิมะมงักรหยกไดอ้ยา่งชดัเจน วา่กนัวา่ทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะ
มงักรหยกที�มองจากบริเวณสระมงักรดาํเป็น หนึ� งในทิวทศัน์ที�
งดงามที�สุดของจีนจากนั,นนาํท่านชมสินคา้ 
พืชใต้นํ, า  ลํ, า คุณค่า  อาหารเสริมเพื�อสุขภาพชั, นยอด ซึ� ง มี
สารอาหารอยู่นับไม่ถ้วน อาทิ อาหารเสริม ครี
หน้าจาก นั,นนาํท่านเที�ยวชมความงามของ 
ชมความงามของเมืองโบราณที�มีประวติัยาวนานมากว่า 
ซึ� งยงัคงความงามในอดีตไวอ้ย่างสมบูรณ์ 

ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วดัเจ้าแม่กวนอมิ   -  ลี�เจียง - สระนํ(ามงักรดํา

   (B-L-D) 

รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม 

หลงัอาหารนาํท่านผา่นชม ทะเลสาบเอ๋อไห่อยูใ่นเขต
เมืองตา้หลี�ในมณฑลยนูาน  จดัเป็นทะเลสาบนํ, าจืดที�
ใหญ่เป็นอนัดบัเจ็ดของจีน ทะเลสาบแห่งนี, มีรูปร่าง
คล้ายรูปใบหูของมนุษย ์เลยได้ชื�อว่าทะเลสาบ เอ๋อ
ไห่ ถูกขนาบดว้ยภูเขา ชงัซาน ซึ� งเป็นแหล่งท่องเที�ยว

ขึ,นชื�อที�อยู่คู่กบัทะเลสาบเอ๋อไห่มาแต่อดีต 
เดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย 
ถาง)ตามตาํนานเล่าวา่เจา้แม่กวนอิมไดแ้ปลงกายโดย
แบกกอ้นหินใหญ่ไวข้า้งหลงั เพื�อขวางทางทหารมิให้
รุกรานเขา้เมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวดัแห่งนี, ขึ,นใน
ราชวงศ์ถัง เป็นวดัที�มีประติมา
หนึ�ง จากนั,นเดินทางต่อสู่เมืองลี�เจียง
4 ชม.)เป็นเมืองซึ� งตั, งอยู่ในหุบเขาที� มีทัศนียภาพ
งดงาม เป็นถิ�นที�อยู่ของชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุ่ม

นอ้ยที�มีความน่าสนใจทั,งทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมที�เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง
รับประทานอาหารกลางวันที�ภัตตาคาร 

หลงัจากนั,นนาํท่านเดินสู่ สระนํ(ามังกรดํานี, มีที�มาจากตาํนานเล่า
ขานว่าในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดําปรากฏกายใต้นํ, าบ้าง ผุด
ขึ,นมาจากสระนํ, าบา้ง บรรยากาศภายในสวนนั,นเงียบสงบและ
งดงามด้วยบึงนํ, าใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทศัน์ ของเทือกเขา

ยกไดอ้ยา่งชดัเจน วา่กนัวา่ทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะ
มงักรหยกที�มองจากบริเวณสระมงักรดาํเป็น หนึ� งในทิวทศัน์ที�
งดงามที�สุดของจีนจากนั,นนาํท่านชมสินคา้ สาหร่ายเกลียวทอง
พืชใต้นํ, า  ลํ, า คุณค่า  อาหารเสริมเพื�อสุขภาพชั, นยอด ซึ� ง มี
สารอาหารอยู่นับไม่ถ้วน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอก
หน้าจาก นั,นนาํท่านเที�ยวชมความงามของ เมืองโบราณลี�เจียง  
ชมความงามของเมืองโบราณที�มีประวติัยาวนานมากว่า 800 ปี  

คงความงามในอดีตไวอ้ย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้

 

สระนํ(ามงักรดํา - สาหร่ายเกลยีวทอง -  

คู่กบัทะเลสาบเอ๋อไห่มาแต่อดีต จากนั,น
วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย (วัดกวนอิม

ตามตาํนานเล่าวา่เจา้แม่กวนอิมไดแ้ปลงกายโดย
แบกกอ้นหินใหญ่ไวข้า้งหลงั เพื�อขวางทางทหารมิให้
รุกรานเขา้เมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวดัแห่งนี, ขึ,นใน
ราชวงศ์ถัง เป็นวดัที�มีประติมากรรมเยี�ยมยอดแห่ง

เดินทางต่อสู่เมืองลี�เจียง(ใช้เวลาเดินทาง 
เป็นเมืองซึ� งตั, งอยู่ในหุบเขาที� มีทัศนียภาพ

งดงาม เป็นถิ�นที�อยู่ของชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุ่ม
นอ้ยที�มีความน่าสนใจทั,งทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมที�เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง 



แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที�ยงัคงปลิวไปมาตามสายลม ลาํธารนํ, าที�ไหลผ่านเมืองแห่งนี,  ด้วยความ
สวยงามเหล่านี, ทาํให้เมืองโบราณลี�เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทาง วฒันธรรมของโลก โดยองค์การ 
UNESCO ไดป้ระกาศเมื�อ ค

คํ�า  ����รับประทานอาหารคํ�าที�ภัตตา
พกัที�  TIAN RUI SUNSHINE HOTEL  

วนัที�สาม ภูเขาหิมะมงักรหยก(นั�งกระเช้าใหญ่

/L/D) 

เช้า   ����รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
 

นาํท่านดินทาเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก 
ระดบัความ สูง 3,356 เมตร นาํท่านนั�งกระเชา้ใหญ่ ขึ,นสู่ภูเขาหิมะมงักรหยก สู่จุดชมววิสูงสุดจาก
ระดบันํ,าทะเล 4,506 เมตร ซึ� งท่านสามารถสัมผสัหิมะที�ปกคลุมอยูต่ลอดทั,งปีอยา่งใกลชิ้ด เพื�อชมทิวทศัน์
และธรรมชาติบนจุดที�สูงที�สุด และสวยงามที�สุด ตลอดสองขา้งทางที�ขึ,นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี, เมื�อมองจาก
ระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะ
มงักรหยกใหท้่านไดชื้�นชมและดื�มดํ�ากบั ความหนาวเยน็ของธรรมชาติ
IMPRESSION LIJIANG
สองต่อจากผลงานชิ,นแรก
สร้างขึ,นบริเวณใกลก้บัภูเขาหิมะมงักรหยกเหนือระดบันํ, าทะเล 
มงักรหยกเป็นฉากหลงัประกอบการแสดง การแสดงในภาคนี,จะเป็นการสะทอ้นเรื�องราวที�เกี�ยวโยงกบัภูเขา
หิมะมงักรหยก อนัศกัดิU สิทธิU  และประเพณีของชนกลุ่มนอ้ยของเ
พื,นเมืองกวา่ 600 คน เป็นการแสดงในสถานที�จริ
กวา่ 250 ลา้นหยวน เป็นชุดการแสดงในสถานที�จริงสุดอลงัการอี
พลาด 
 
 
 

แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที�ยงัคงปลิวไปมาตามสายลม ลาํธารนํ, าที�ไหลผ่านเมืองแห่งนี,  ด้วยความ
สวยงามเหล่านี, ทาํให้เมืองโบราณลี�เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทาง วฒันธรรมของโลก โดยองค์การ 

ไดป้ระกาศเมื�อ ค.ศ.1987 
รับประทานอาหารคํ�าที�ภัตตาคาร 

TIAN RUI SUNSHINE HOTEL  หรือเท่าเท่า ระดับ 4 ดาว 

นั�งกระเช้าใหญ่)  -  IMPRESSION  - อทุยานนํ(าหยก  

รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม 

ภูเขาหิมะมังกรหยก นาํท่านเปลี�ยนนั�งรถภายในอุทยานเพื�อเดินทางสู่จุดนั�งกระเชา้ที�
เมตร นาํท่านนั�งกระเชา้ใหญ่ ขึ,นสู่ภูเขาหิมะมงักรหยก สู่จุดชมววิสูงสุดจาก

เมตร ซึ� งท่านสามารถสัมผสัหิมะที�ปกคลุมอยูต่ลอดทั,งปีอยา่งใกลชิ้ด เพื�อชมทิวทศัน์
ธรรมชาติบนจุดที�สูงที�สุด และสวยงามที�สุด ตลอดสองขา้งทางที�ขึ,นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี, เมื�อมองจาก

ยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะ คลา้ยมงักรขาว กาํลงัล่องลอยอยูบ่นฟากฟ้า เขาแห่งนี, จึงไดชื้�อวา่ภูเขาหิมะ
มงักรหยกใหท้่านไดชื้�นชมและดื�มดํ�ากบั ความหนาวเยน็ของธรรมชาติจากนั,นนาํท่าน
IMPRESSION LIJIANGเป็นอีกหนึ�งผลงานโบวแ์ดงของผูก้าํกบัมือทอง จางอี(โหมว
สองต่อจากผลงานชิ,นแรกIMPRESSION LIU SAN JIE ที�เมืองหยางซั�วประสบความสําเร็จ
สร้างขึ,นบริเวณใกลก้บัภูเขาหิมะมงักรหยกเหนือระดบันํ, าทะเล 3,100 เมตร โดยใชว้วิจริงของภูเขาหิมะ
มงักรหยกเป็นฉากหลงัประกอบการแสดง การแสดงในภาคนี,จะเป็นการสะทอ้นเรื�องราวที�เกี�ยวโยงกบัภูเขา
หิมะมงักรหยก อนัศกัดิU สิทธิU  และประเพณีของชนกลุ่มนอ้ยของเมืองลี�เจียง ใชที้มนั

คน เป็นการแสดงในสถานที�จริงที�ยิ�งใหญ่ท่ามกลางภูเขาหิมะ  
เป็นชุดการแสดงในสถานที�จริงสุดอลงัการอีกชุดหนึ�งที�ผูไ้ปเยอืนเมืองลี�

 

แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที�ยงัคงปลิวไปมาตามสายลม ลาํธารนํ, าที�ไหลผ่านเมืองแห่งนี,  ด้วยความ
สวยงามเหล่านี, ทาํให้เมืองโบราณลี�เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทาง วฒันธรรมของโลก โดยองค์การ 

อทุยานนํ(าหยก  -ร้านใบชา - ต้าหลี�(B 

นาํท่านเปลี�ยนนั�งรถภายในอุทยานเพื�อเดินทางสู่จุดนั�งกระเชา้ที�
เมตร นาํท่านนั�งกระเชา้ใหญ่ ขึ,นสู่ภูเขาหิมะมงักรหยก สู่จุดชมววิสูงสุดจาก

เมตร ซึ� งท่านสามารถสัมผสัหิมะที�ปกคลุมอยูต่ลอดทั,งปีอยา่งใกลชิ้ด เพื�อชมทิวทศัน์
ธรรมชาติบนจุดที�สูงที�สุด และสวยงามที�สุด ตลอดสองขา้งทางที�ขึ,นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี, เมื�อมองจาก

คลา้ยมงักรขาว กาํลงัล่องลอยอยูบ่นฟากฟ้า เขาแห่งนี, จึงไดชื้�อวา่ภูเขาหิมะ
นนาํท่านชมการแสดงชื�อวา่ 

จางอี(โหมวซึ� งเป็นผลงานชิ,นที�
เมืองหยางซั�วประสบความสําเร็จเวทีการแสดงถูก

เมตร โดยใชว้วิจริงของภูเขาหิมะ
มงักรหยกเป็นฉากหลงัประกอบการแสดง การแสดงในภาคนี,จะเป็นการสะทอ้นเรื�องราวที�เกี�ยวโยงกบัภูเขา

มืองลี�เจียง ใชที้มนกัแสดงชนกลุ่มนอ้ย
งที�ยิ�งใหญ่ท่ามกลางภูเขาหิมะ  การแสดงชุดนี, ใชทุ้นสร้าง

กชุดหนึ�งที�ผูไ้ปเยอืนเมืองลี�เจียงไม่ควร



 
 

 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง  ����รับประทานอาหารกลางวันที�ภัตตาคาร 

หลงัอาหารนาํท่านเดินทาง
มาจากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะ มงักรหยก ซึ� งเป็นตน้ชีวิตของชาวน่าซีที�อาศยัอยู่ในลี�เจียง ซึ� งใน
อุทยานนํ,าหยกนี,จะมี บ่อนํ,าผดุศกัดิU สิทธิ ซึ� งเป็นที�เคารพสักการะของชาวน่าซีอยู ่ดว้ยกนักบั รูปสักการะของ
เทพเจา้ผูคุ้ม้ครองภูเขาหิมะมงักรหยก ตามความเชื�อในวฒันธรรมตงปาของชาวน่าซีบริเวณอุทยานนํ, าหย
สายนํ,าไดใ้หก้าํเนิดนํ,าตกมงักร
จากนั,นเดินทางสู่เมืองต้าลี�

คํ�า ����รับประทานอาหารคํ�าที�ภัตตาคาร
พกัที�  Z MAX  HOTEL4  หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที�สี� ต้าลี�  -  คุนหมงิ  -  บัวหิมะ  

เช้า  ����รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองคุนหมิง

เที�ยง  ����รับประทานอาหารกลางวันที�ภัตตาคาร 
นาํท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ

รับประทานอาหารกลางวันที�ภัตตาคาร  
หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ อุทยานนํ(าหยก (Jade Dragon Village)ตั,งอยูริ่มสายธารนํ, าบริสุทธิU ที�ไหลรินลง
มาจากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะ มงักรหยก ซึ� งเป็นตน้ชีวิตของชาวน่าซีที�อาศยัอยู่ในลี�เจียง ซึ� งใน

ะมี บ่อนํ,าผดุศกัดิU สิทธิ ซึ� งเป็นที�เคารพสักการะของชาวน่าซีอยู ่ดว้ยกนักบั รูปสักการะของ
เทพเจา้ผูคุ้ม้ครองภูเขาหิมะมงักรหยก ตามความเชื�อในวฒันธรรมตงปาของชาวน่าซีบริเวณอุทยานนํ, าหย
สายนํ,าไดใ้หก้าํเนิดนํ,าตกมงักร 3 ชั,นจากนั,นนาํท่าน แวะชิมชาที�มีคุณภาพและมีชื�อเสียงของประเทศจีน

เมืองต้าลี�(ใช้เวลาเดินทาง 2-3 ชม. ) 
รับประทานอาหารคํ�าที�ภัตตาคาร 

เทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 

บัวหิมะ  - ตําหนักทอง -  ร้านหยก - อสิระช้อปปิ( ง

รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม 
เมืองคุนหมิง( ใช้เวลาดินทาง 5 ชม. ) 

รับประทานอาหารกลางวันที�ภัตตาคาร  
ร้านบัวหิมะและ ศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจีน นวดฝ่าเทา้เพื�อสุขภาพผ่อนคลายความ

เมื�อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซํ, าใคร
พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงัหรือที�รู้จกักนัดีในชื�อ ครีมบวั
หิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุ
พองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจําบ้าน
จากนั,นนาํท่านชม ตําหนักทอง หรือตําหนักจินเตี(ยน
ตั,งอยูบ่นภูเขา หมิงฟ่งซาน ดา้นทิศตะวนัออกจองตวั
เมืองคุนหมิง ตาํหนกัทองจินเตี,ยนถูกสร้างขึ,นในสมยั
ราชวงศ ์หมิง และไดรั้บการบูรณะโดยอ๋อง หวซูนักุย้ 

 

ตั,งอยูริ่มสายธารนํ, าบริสุทธิU ที�ไหลรินลง
มาจากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะ มงักรหยก ซึ� งเป็นตน้ชีวิตของชาวน่าซีที�อาศยัอยู่ในลี�เจียง ซึ� งใน

ะมี บ่อนํ,าผดุศกัดิU สิทธิ ซึ� งเป็นที�เคารพสักการะของชาวน่าซีอยู ่ดว้ยกนักบั รูปสักการะของ
เทพเจา้ผูคุ้ม้ครองภูเขาหิมะมงักรหยก ตามความเชื�อในวฒันธรรมตงปาของชาวน่าซีบริเวณอุทยานนํ, าหยก 

ที�มีคุณภาพและมีชื�อเสียงของประเทศจีน 

อสิระช้อปปิ( ง  (B/L/D) 

นวดฝ่าเทา้เพื�อสุขภาพผ่อนคลายความ
เมื�อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซํ, าใคร
พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงัหรือที�รู้จกักนัดีในชื�อ ครีมบวั
หิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุ
พองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจําบ้าน 

ตําหนักทอง หรือตําหนักจินเตี(ยน
งอยูบ่นภูเขา หมิงฟ่งซาน ดา้นทิศตะวนัออกจองตวั

เมืองคุนหมิง ตาํหนกัทองจินเตี,ยนถูกสร้างขึ,นในสมยั
ราชวงศ ์หมิง และไดรั้บการบูรณะโดยอ๋อง หวซูนักุย้ 



 

ผูป้กครองดินแดนแถบนี,ในสมยัราชวงศชิ์ง ตาํหนกัหลงันี, มีความสูง 6.7 เมตร  กวา้งและยาว 6. 2 เมตร สร้าง
ขึ,นดว้ยทองเหลืองทั,งหลงั นํ, าหนกั กวา่ 250 ตนั เป็นสิ�งปลูกสร้างทองเหลืองที�ใหญ่ที�สุดของจีน มีกาํแพง
และป้อมลอ้มรอบตาํหนกัเสมือนกาํแพงที�ลอ้มรอบเมือง มีกระบี�เจ็ดดาวนํ, าหนกั 12 กิโลกรัม และดาบกาย
สิทธ์นํ, าหนกั 20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไวใ้นศาลา เชื�อวา่ทั,งสองเป็นอาวุธประจาํกายของ อ๋อง หวูซนักุย้นาํ
ท่านเลือกซื,อ หยก ที�มีคุณภาพและมีชื�อเสียงของประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซื,อ กาํไรหยก แหวนหยก หรือผี
เซียะสัตวม์งคลที�มีชื�อเสียง  จากนั,นให้อิสระชอ้ปปิ, งที�ถนนคนเดินให้ท่านไดเ้ลือกซื,อสินคา้ต่างๆ ฝากญาติ
สนิท มิตรสหายก่อนกลบั  

คํ�า ����รับประทานอาหารคํ�าที�ภัตตาคาร 
พกัที�  LONG WAY  HOTEL 4 ดาว หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 

วนัที�ห้า   คุนหมงิ  -ร้านผ้าไหม -  กรุงเทพฯ    (B/-/-)            

เช้า  ����บริการอาหารเช้าที�โรงแรม  

จากนั,นนาํท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที�ขึ,นชื�อของประเทศของจีน ให้ท่านไดเ้ลือกซื,อสินคา้ที�ทาํจากผา้ไหม เช่น 

ผา้ห่ม เสื, อผา้ รองเทา้ เป็นตน้สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฉางสุ่ย เพื�อเตรียมตวัเดินทาง

กลบักรุงเทพฯ 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการไทยแอร์เอเชียเที�ยวบินที� FD583 

14.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพทุกท่าน 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ข้อควรควรทราบ : สําหรับท่านที�ต้องออกตั`วภายในประเทศ (เครื�องบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที�ฝ่ายขาย
ก่อนทาํการออก ตั`วเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กาํหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินคา้

พื,นเมืองใหน้กัท่องเที�ยวทั�วไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านหยก ,ร้านผา้ไหม, ร้านชา, ร้านบวัหิมะ ,ร้านสาหร่าย ซึ� ง

จาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันกัท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุก

ร้านจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื,อหรือไม่ซื,อขึ,นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใด ๆ ทั,งสิ,น ใช้

เวลาประมาณหนึ�งชั�วโมงถึงสองชั�วโมงหากไม่เขา้ร้านขอเก็บเพิ�ม900 หยวน/ท่าน 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ  

กาํหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3 
ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่าสิบสอง
ขวบ 

พกัเดี�ยว 

28 ก.พ.-  4 มีนาคม 2561   22,900 บาท       22,900บาท 5,000 บาท 
26 พ.ค. – 30 พ.ค. 2561   23,900 บาท       23,900บาท 5,000 บาท 
26 ก.ค. – 30 ก.ค. 2561   23,900 บาท       23,900บาท 5,000 บาท 
9 ส.ค. – 13 ส.ค. 2561    25,900 บาท       25,900บาท 5,000 บาท 
อตัราค่าบริการนี(รวม 
+ค่าตัcวเครื�องบิน กรุงเทพ  ฯ – คุนหมิง– กรุงเทพฯ  
+ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
+ค่าโรงแรมที�พกั  4 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  
+ค่าอาหารตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
+ค่าพาหนะที�ใชใ้นการเดินทางท่องเที�ยว ตามที�ระบุในรายการ  
+ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหวา่งการเดินทางทั,งนี, ยอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั 
+ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิ�นนาํเที�ยว (พดูไทย)  
+ค่านํ,าหนกัสัมภาระขึ,นเครื�องคนละ 20 กิโลกรัม (ไม่รวมประกนักระเป๋า) 
+ค่ามคัคุเทศกไ์ทยนาํเที�ยวตลอดการเดินทาง  

+ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศจีน (แบบกรุ๊ป)กรณ ีสถานทูตแจ้งยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป จะต้องจ่ายเพิ�ม 500 บาท/ต่อท่าน 

เอกสารประกอบการยื�นวซ่ีาท่องเที�ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป (เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั(น 
• สําเนาหนังสือเดินทาง ที�มีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน 

(ตอ้งชดัเจนเท่านั,น ลูกคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอตต์วัจริงมา และตอ้งถ่ายใหติ้ดทั,ง 2 หนา้ ดงัตวัอยา่ง) 
 



ตวัอย่างการถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ต  กรณยีื�นวซ่ีาแบบกรุ๊ปท่องเที�ยว

หมายเหตุบุคคลท่านใดไดเ้ดินทางไปยงัประเทศ   
,อหิร่าน,อยีปิต์,ซาอุดีอาระเบีย,ซีเรีย,เลบานอน

คาซัคสถาน,รัฐปาเสสไตน์ 22 ประเทศนี,  ตั,งแต่ปี 

ประเทศดงักล่าวต้องยื�นวซ่ีาเดี�ยว โดยจ่ายเงินเพิ�ม 

 
 
 

ตวัอย่างการถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ต  กรณยีื�นวซ่ีาแบบกรุ๊ปท่องเที�ยว

บุคคลท่านใดไดเ้ดินทางไปยงัประเทศ   อสิราเอล,อฟักานิสถาน,ปากสีถาน,อุซเบก,ิทจิกสิถาน
เลบานอน,จอร์แดน,อนิเดีย,ศรีลงักา,แอลจิเรีย,ลบิยา,ไนจิเรีย

ประเทศนี,  ตั,งแต่ปี 2014 ถึงปัจจุบนัไม่สามารถยื�นวซ่ีากรุ๊ปไดก้รณีที�ท่านเคยเดินทาง
ประเทศดงักล่าวต้องยื�นวซ่ีาเดี�ยว โดยจ่ายเงินเพิ�ม 500 บาท 

 

ตวัอย่างการถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ต  กรณยีื�นวซ่ีาแบบกรุ๊ปท่องเที�ยว 

ทจิกสิถาน,เติร์กเมนิสถาน
ไนจิเรีย,ลเิบีย,ซูดาน,แอลจีเรีย,

กรณีที�ท่านเคยเดินทาง



 

ค่าบริการนี(ไม่รวม  
-ค่าทิปมคัคุเทศกจี์นและคนขบัรถ (ไกด์จีน +คนขับรถจีน วนัละ 30 หยวน // 5วนั เท่ากบั 150 หยวนต่อท่าน)  
-ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ มินิบาร์,ซกัรีด, โทรศพัท,์พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที�ระบุในรายการทวัร์ 
-ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % 
-ค่าภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 
การสํารองที�นั�ง 
1.ส่งหนงัสือเดินทาง และวางเงินมดัจาํท่านละ 15,000 บาทพร้อมสาํเนาหนงัสือเดินทางเพื�อสาํรองที�นั�ง 
2.ส่วนที�เหลือทั,งหมดชาํระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย21 วนั ก่อนเดินทาง 

 
เงื�อนไขการให้บริการ 
-     เที�ยวบิน,ราคาและรายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น
สาํคญั 
-    หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนและบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั,น 
    (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนบริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทาง
ได)้ 
-    ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั,งสิ,นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจลหรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั,งจากไทยและ
ต่างประเทศ  ซึ� งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
-   ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั,งสิ,นหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบอาทิไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื,อเพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแลว้
เป็นการชาํระเหมาขาด 
-   ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั,งสิ,นหากเกิดสิ� งของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอุบติัเหตุที�เกิดจากความ
ประมาทของ   นกัท่องเที�ยวเองหรือในกรณีที�กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 
-  กรณีที�การตรวจคนเขา้เมืองทั,งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ
เดินทางบริษทั  ฯขอสงวนสิทธิU ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั,งสิ,น 
-  ตัcวเครื�องบินเป็นตัcวราคาพิเศษกรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี�ยน
ชื�อได ้
-  เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั,งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯทางบริษทัฯจะถือ
วา่ท่าน ไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆที�ไดร้ะบุไวข้า้งตน้นี,แลว้ทั,งหมด 
- กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ตอ้งการการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ
รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั,งหมด 
-บริษทัฯมีสิทธิU ที�จะเปลี�ยนแปลงหรือสับเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม 
-บริษทัฯขอสงวนสิทธิU ที�จะเลื�อนการเดินทางในกรณีที�มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  



 

-การไม่รับประทานอาหารบางมื,อไม่เที�ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจ่าย  

-ความเสียหายใด ๆ ที�เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การล่าชา้ของเที�ยวบิน การประทว้ง การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล 
และความเสียหายที�ทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมไดจ้ะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั,งสิ,น 
เงื�อนไขการยกเลกิ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิU ในการยกเลิกการจองทวัร์ ในกรณีทาํการจองเขา้มา แต่ไม่ไดช้าํระค่ามดัจาํตามวนัเวลาที�บริษทัฯ
กาํหนดใหต้อ้งชาํระ เนื�องจากจะทาํใหเ้สียโอกาสในการจองทวัร์ของท่านอื�น  

• กรณีที�บริษทัฯไดท้าํการ ออกตัcวกบัสายการบินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯจะไม่ดาํเนินการคืนเงินค่าตัcวเครื�องบินให้ท่าน ไม่วา่
จะในกรณีไดก็ตาม เนื�องจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ  

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิU ในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทวัร์ตามสถานการณ์ที�เหมาะสม 

• การท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะ ทุกท่านกรุณารักษาเวลาในการเยี�ยมชมสถานที� ตามที�หวัหนา้ทวัร์ไดแ้จง้แต่ละจุดเยี�ยมชม เพื�อ
การเดินทางไปยงัสถานที�ต่างๆไดท้นัเวลา หากท่านล่าชา้จะทาํให้คณะล่าชา้และอาจจะเที�ยวไม่ครบตามโปรแกรมที�ระบุไว ้
บริษทัฯขอสงวนสิทธิU ที�จะรับผดิชอบในการไม่ชดเชยสถานที�อื�นๆให ้หากเกิดจากความล่าชา้ของคนในคณะเอง  

• เนื�องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาํให้ห้องพกัแบบห้องเดี�ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและอยูค่นละชั,น  
บางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงแต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

 

***ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเงื�อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที�พอใจ

แล้วจึงวางมดัจําเพื�อประโยชน์ของท่านเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี(!!!! 
**เนื�องจากสถานทูตจีนมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี(** 

เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทั(งหมดให้ครบถ้วน เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื�อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................................SURNAME..................................................... 
สถานภาพ� โสด � แต่งงาน           � หม้าย           � หย่า   
�  ไม่ได้จดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
......................................................................................................................................................................................................
....รหัสไปรษณย์ี........................... โทรศัพท์บ้าน................................มือถือ......................................... 
ที�อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................................................................
................................................................................... รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน 
ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................................... 
ตําแหน่งงาน............................................................................................................................................ 
ที�อยู่สถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………...….....………………… 
...................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่ � ไม่เคย    � เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื�อวนัที�................. เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที�.......................เดือน.....................ปี........................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่� ไม่เคย     � เคย  โปรดระบุ 
เมื�อวนัที�................. เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที�.................เดือน.......................ปี........................ 
รายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที�ทํางาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื�อใช้ในการขอยื�นวซ่ีา 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ�มเติม  อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั(งนี(เพื�อ
ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที�นี(  (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  
 
 



 
 
เอกสารใช้ยื�นวซ่ีา 
หนงัสือเดินทางมีอายนุบัจนถึงวนัเดินทางตอ้งไม่ตํ�ากวา่ 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งสาํหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 

2. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  
ใบหู,  ห้ามยิ(ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื�องประดับ
เสื(อสีขาว , คนมุสลมิต้องเปิดให้เห็นใบหน้า
หรือ ทาํให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎเิสธไม่รับยื�นวีซ่าโดยเด็ดขาด 

3. สาํหรับผูที้�เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้ ยอ้นหลงัไม่เกิน 
จีนอยูใ่นหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ขอสาํเนาหนา้หนงัสือเดินทางเล่มเก่าและหนา้วซ่ี
ดว้ย) 

4. สาํหรับผูที้�ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเรื�องแจง้ เขา้
เอกสารยื�นวซ่ีาและ หนงัสือเดินทางต่างดาว
เนื�องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทูตจีน

5. เอกสารกรอกขอวซ่ีา กรุณากรอกเอกสารใหค้รบถว้นเพื�อประโยชน์ของตวัท่านเองและ กรุณากรอกขอ้มูลตามความ
เป็นจริงเกี�ยวกบั สถานที�ศึกษา สถานทีทาํงาน ตาํแหน่งงาน ที�อยูปั่จจุบนัที�อยูที่�ทาํงาน ญาติที�ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น หมายเลขโทรศพัทที์�ทาํงาน หมายเลยโทรศพัทข์องญาติ 
ตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเทจ็ อาจมีการระงับการออกวซ่ีา เล่มที�มีปัญหา 

6. กรณีเด็ก , นกัเรียน , นกัศึกษาที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
7. กรณีที�เด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดา

เดินทางไปดว้ย เขา้มาเพื�อเป็นหลกัฐานขอวซ่ีาดว้ย
8. โปรดทาํความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยื�นวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือเปลี�ยน

ระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิU ของสถานทูต และ บางครั, งบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้
9. ผูที้�ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร 

รับผดิชอบในการอนุญาตให ้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร 
เดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 
 
 
 
 
 

หนงัสือเดินทางมีอายนุบัจนถึงวนัเดินทางตอ้งไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน  
หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งสาํหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 

,  รูปภาพสีและ พื(นหลงัสีขาว เท่านั(น,หน้าตรง, เห็น
ไม่สวมเครื�องประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดํา และไม่สวม

คนมุสลมิต้องเปิดให้เห็นใบหน้า*** ห้ามใช้คลปิ หรือ ลวดเยบ็ติดกบัรูป 
ทาํให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎเิสธไม่รับยื�นวีซ่าโดยเด็ดขาด *** 

สาํหรับผูที้�เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้ ยอ้นหลงัไม่เกิน 2 ปี ขอสาํเนาหนา้วซ่ีาจีนที�ใชเ้ดินทางครั, งล่าสุด 
จีนอยูใ่นหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ขอสาํเนาหนา้หนงัสือเดินทางเล่มเก่าและหนา้วซ่ีาจีนที�ใชเ้ดินทางครั, งล่าสุดแนบมา

สาํหรับผูที้�ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรือ RE-ENTRY 
เอกสารยื�นวซ่ีาและ หนงัสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 
นื�องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทูตจีน 

เอกสารกรอกขอวซ่ีา กรุณากรอกเอกสารใหค้รบถว้นเพื�อประโยชน์ของตวัท่านเองและ กรุณากรอกขอ้มูลตามความ
เป็นจริงเกี�ยวกบั สถานที�ศึกษา สถานทีทาํงาน ตาํแหน่งงาน ที�อยูปั่จจุบนัที�อยูที่�ทาํงาน ญาติที�ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น หมายเลขโทรศพัทที์�ทาํงาน หมายเลยโทรศพัทข์องญาติ 
ตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเทจ็ อาจมีการระงับการออกวซ่ีา เล่มที�มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั

นกัศึกษาที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต ํ�ากวา่ 20 ปี ) ตอ้งแนบสาํเนาสูติบตัร 
กรณีที�เด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดา
เดินทางไปดว้ย เขา้มาเพื�อเป็นหลกัฐานขอวซ่ีาดว้ย(สามารถขอไดที้� เขต หรือ อาํเภอ ที�
โปรดทาํความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยื�นวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือเปลี�ยน
ระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิU ของสถานทูต และ บางครั, งบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้
ผูที้�ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทาง และ ยกเวน้การทาํวซ่ีาท่านจะตอ้ง

ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งการ

ตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

 

ห้ามใช้คลปิ หรือ ลวดเยบ็ติดกบัรูป 

ขอสาํเนาหนา้วซ่ีาจีนที�ใชเ้ดินทางครั, งล่าสุด (กรณีวซ่ีา
าจีนที�ใชเ้ดินทางครั, งล่าสุดแนบมา

ENTRY ดว้ยตนเองเท่านั,นก่อนการส่ง
ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 

เอกสารกรอกขอวซ่ีา กรุณากรอกเอกสารใหค้รบถว้นเพื�อประโยชน์ของตวัท่านเองและ กรุณากรอกขอ้มูลตามความ
เป็นจริงเกี�ยวกบั สถานที�ศึกษา สถานทีทาํงาน ตาํแหน่งงาน ที�อยูปั่จจุบนัที�อยูที่�ทาํงาน ญาติที�ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น หมายเลขโทรศพัทที์�ทาํงาน หมายเลยโทรศพัทข์องญาติ โปรดรับทราบหากสถานทูต

สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 
ตอ้งแนบสาํเนาสูติบตัร  

กรณีที�เด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดา
สามารถขอไดที้� เขต หรือ อาํเภอ ที�ท่านอาศยัอยู ่

โปรดทาํความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยื�นวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือเปลี�ยน
ระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิU ของสถานทูต และ บางครั, งบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้ 

ในการเดินทาง และ ยกเวน้การทาํวซ่ีาท่านจะตอ้ง
ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ 

กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งการ



 

 
 

10. กรณีหนงัสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้ เฉพาะคนต่างชาติที�ทาํงานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทยเท่านั,น  หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้
ประเทศจีนดว้ยตนเอง เอกสารที�ตอ้งเตรียมสาํหรับหนงัสือเดินทางต่างชาติ 

• พาสปอร์ตตวัจริง ที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม 

• รูปถ่ายขนาด 2 นิ,ว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 

• ใบอนุญาตการทาํงาน 

• หนงัสือวา่จา้งในการทาํงาน 

• สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

• กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส มาดว้ย 
11. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทาํวซ่ีาใหท้่านในกรณีดงัตอ้งไปนี,  

• ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือ แต่งหนา้ทาปาก 

• นาํรูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช ้

• นาํรูปถ่าย ที�มีววิดว้ยหลงั ที�ถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวซ่ีา รูปถ่ายที�เป็นกระดาษสติก
เกอร์ หรือ รูปที�พริ,นซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 


