
 
 
 
 

 

 
 

เดนิทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS  
คุนหมิง ต้าหลี ่ลีเ่จยีง แชงกรีล่า หุบเขาพระจนัทร์สีน า้เงนิ 

สักคร้ังหน่ึงในชีวติ มุ่งหน้าสู่แชงกรีล่า ‘‘ดนิแดนแห่งขอบฟ้าที่เลือนหาย’’ 
น่ังกระเช้าใหญ่ขึน้ไปสัมผสัอากาศหนาวบนยอด ‘‘ภูเขาหิมะมังกรหยก’’ 

เดนิเล่นฟินๆ 3 เมืองเก่า เมืองเก่าจงเตีย้น เมืองเก่าต้าลี ่และเมืองเก่าลีเ่จยีง 
ชมโชว์กลางแจ้งสุดอลงัการ IMPRESSION LIJIANG ผลงานจากผู้ก ากบั จางอีโ้หมว 

THE BEST OF KUNMING 6D5N  



 
07.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS พบ

เจ้าหน้าทีค่อยต้อนรับ และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอนิรับบัตรที่น่ังบนเคร่ืองบิน  
10.55 น. เหินฟ้าสู่ นครคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทีย่วบินที ่TG612 

(ใช้ระยะเวลาบิน 2 ช่ัวโมง 30 นาท)ี 
14.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศ

ไทย 1 ช่ัวโมง) หลังจากผ่านข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระพร้อม
ออกเดินทาง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ ตา้หล่ีเป็นเมืองเก่าแก่ ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มระหว่าง
ทะเลสาบเอ๋อไห่ และเทือกเขาชงัชา้น ซ่ึงมีภูเขามงักรหยกอยูท่างดา้นตะวนัตกของเมือง เป็นเมืองเอกของ 
เขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ ตา้หล่ี มณฑลยูนนานทางตอนใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจีน ตา้หล่ีมี
ช่ือเสียงในฐานะเป็นแหล่งผลิตหินอ่อนหลากหลายชนิด ซ่ึงน าไปใช้ในการก่อสร้างและประดบัตกแต่ง
อาคาร รวมถึงธรรมชาติและววิทิวทศัน์ของทะเลสาบและขนุเขาท่ีงดงาม 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม Z-MAX HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าคณะเดินชม เมืองเก่าต้าหลี ่ท่ีสร้างข้ึนเม่ือกวา่ 1,000 ปีก่อน แต่ถึงแมไ้ดผ้า่นกาลเวลามาชา้นาน 
แต่เมืองโบราณแห่งน้ีก็ยงัคงอยูใ่นสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์ ท่านจะเห็นประตูเมืองทั้งดา้นใตแ้ละดา้นเหนือ
ท่ีมีสถาปัตยกรรมสอดรับกนั ตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่มีบ้านโบราณปลูกสร้างไวอ้ย่างกระจดั
กระจาย มีถนนสายเก่าแก่ท่ีตดัผ่านตวัเมืองโบราณสายหน่ึงซ่ึงทุกวนัน้ีได้กลายเป็นถนนย่านการคา้ท่ี
คึกคกั ตามสองขา้งถนนเต็มไปด้วยร้านคา้ต่างๆ มีพ่อคา้ชาวไป๋ท่ีแต่งชุดประจ าเผ่าขายสินคา้พื้นเมือง

วนัทีส่อง เมืองเก่าต้าหลี ่– เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น ้าแยงซีเกยีง - ช่องเขาเสือกระโจน – 

วดัลามะชงจ้านหลนิ(วดัโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตีย้น 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)- ต้าหลี ่



ต่างๆ เช่น หินอ่อนตา้หล่ี ผา้พื้นเมืองและเคร่ืองเงิน และอาหารทอ้งถ่ืนต่างๆ ระหวา่งทางท่านจะไดผ้า่น
ชม เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซ่ิน ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แห่งเมืองตา้หล่ี ตั้งตระหง่านเผชิญหน้ากบัทะเลสาป 
อยูห่่างไปทางเหนือของเมืองเก่าตา้หล่ีประมาณหน่ึงกิโลเมตร โดยเจดียท์ั้งสามก่อสร้างดว้ยอิฐ องคใ์หญ่
ท่ีสุดและเป็นองค์ประธาน 16 ชั้นอยู่ตรงกลาง มีรูปทรงส่ีเหล่ียม สูง 69.13 เมตร ประดิษฐานเม่ือสร้าง
อาณาจกัรตา้หล่ีเม่ือประมาณ 1,000 ปีท่ีผ่านมา ส่วนเจดียอี์กสององค์ สร้างในสมยัราชวงศซ์้อง น าท่าน
เดินทางสู่  เมืองจงเตีย้น(แชงกรี-ล่า) ซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซ่ึงมีพรมแดน
ติดกบัอาณาเขตหนาซี ของเมืองล่ีเจียง และอาณาจกัรหยี ของเมืองหนิงหลาง ซ่ึงอยู่ห่างจากนครคุนหมิ
งถึง 700 กม. และอุดมไปดว้ยธรรมชาติท่ีงดงามของป่าไม้, ทุ่งหญา้, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตวน์านาชนิด 
ดว้ยภูมิประเทศรวมกบัทศันียภ์าพท่ีงดงาม สถานท่ีแห่งน้ีจึงไดช่ื้อว่า “ ดินแดนแห่งความฝัน ”ระหว่าง
ทางแวะชม โค้งแรกของแม่น ้าแยงซีเกียง ซ่ึงเกิดจากแม่น ้ าจินซาเจียง ท่ีไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซ่ึง
เป็ น ท่ี ราบ สู งไหลลงมากระทบกับ เขาไ ห่ หลอ  แล้วหั ก เส้ นท างโค้ง180  องศาไปทางทิ ศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ไหลไปรวมกบัแม่น ้าอีกสายหน่ึงกลายเป็นแม่น ้าแยงซีเกียง 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านชม ช่องเขาเสือกระโจน “ไทเกอร์ลิป ป้ิงจอร์จ’’ ซ่ึงเป็นช่องแคบช่วงแม่น ้าแยงซีไหลลงมา
จากจินซาเจียง (แม่น ้ าทรายทอง) เป็นช่องแคบท่ีมีน ้ าไหลเช่ียวมาก ช่วงท่ีแคบท่ีสุดประมาณ 30 เมตร 
ตามต านานเล่าวา่ ในอดีตช่องแคบน้ีมีความแคบมาก จนท าให้เสือสามารกระโดดขา้มไปยงัฝ่ังตรงขา้มได ้
จึงเป็นท่ีมาของช่ือช่องแคบเสือกระโจน”ซ่ึงท่ีตรงน้ีท่านจะไดช้มววิภูเขาหิมะมงักรหยกในดา้นท่ีสูงท่ีสุด
ดว้ย หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่เขต เมืองจงเตี้ยน ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกบัทอ้งทุ่งกวา้งแห่ง
ทิเบต เห็นฝงูจามรีแทะเล็มหญา้อยูข่า้งบา้นของชาวทิเบต ท่ีอยูบ่นความสูง 3,350 เมตร จากระดบัน ้ าทะเล 
เป็นจุดทีเจา้หน้าท่ีจีนสันนิฐานวา่ คือเขตเมืองสวรรค์ หรือ แชงการีล่า ท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือ “ขอบฟ้าท่ี
เลือนหาย’’ THE LOST HORIZON น าท่านชม วัดชงจ้านหลิง วดัลามะท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และมี
พระลามะจ าพรรษาอยูม่ากกวา่ 700 รูป สร้างข้ึนโดยทะไลลามะองคท่ี์ 5 ในปี พ.ศ. 2222 ใชเ้วลาก่อสร้าง 
18 ปี จึงแลว้เสร็จโดยจกัรพรรดิแห่งราชวงศชิ์ง วดัจา้นหลินซ่ือมีรูปแบบคลา้ยพระราชวงัโปตาลาท่ีนคร
ลาซา แห่งทิเบต แต่ขนาดมีการย่อส่วนลงมา หากว่าโปตาลาเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวทิเบต วดัจา้น
หลินซ่ือน้ีถือวา่เป็นศูนยก์ลางแห่งพุทธศาสนิกชนในบริเวณท่ีราบสูงทิเบตนัน่เอง ท่านจะไดส้ัมผสักบั
วฒันธรรมของชาวทิเบตเพราะท่ีน่ีคือเขตทิเบตนอ้ย 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  



จากนั้นให้อิสระท่านไดเ้ดินเท่ียวในเขต เมืองเก่าจงเตี้ยน ชมถนนคนเดิน ลดัเลาะเขา้ซอยเล็กซอยน้อย 
ชมบ้านเรือนก่อสร้างแบบโบราณ เลือกซ้ือของท่ีระลึกแบบทิเบต เช่น หมวกคาวบอย แส้หางจามรี 
เคร่ืองประดบัดินเผา เคร่ืองเงิน และหินสีฟ้า เหลือง แดงแบบทิเบต 

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม TIAN RUI YANG GUANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า  

 
เช้า  รับแระทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ภูเขาซ่ือคาเพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้าข้ึนไปยงั หุบเขาพระจันทร์สีน ้าเงิน ในฤดูหนาว

เม่ือโดยสารกระเช้าไปถึงยอดเขาสูงกว่าระดบัน ้ าทะเลประมาณ 4,500 เมตร ท่านจะเห็นลานหิมะกวา้ง
ใหญ่สุดสายตาภายใต้ท้องฟ้าสีคราม งดงามดัง่ภาพวาด ในฤดูร้อนจะมีดอกไม้ป่าสีม่วง สีชมพูบาน
สะพร่ังไปทัว่ทุ่ง 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั่นน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองลี่เจียง ล่ีเจียงเป็นเมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาทางตอนเหนือ
ของต้าล่ี  ซ่ึงมีประวติัศาสตร์อันเก่าแก่ยาวนานกว่า 800 ปี บนความสูงประมาณ 2 ,400 เมตรจาก
ระดบัน ้ าทะเล ท าให้มีอากาศหนาวเยน็ตลอดปี ล่ีเจียงเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของชนเผ่าหน่าซี ท่ีอพยพมาจาก
ทิเบต ซ่ึงมีความน่าสนใจตรงท่ีเผ่านาซีเป็นเผ่าท่ีหญิงเป็นใหญ่ น าท่านชม สระน ้ามังกรด า อยู่ใน
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซ่ึงเรียกว่า สวนยูว้ฉวน ตั้งอยู่ในตวัเมืองล่ีเจียง ห่างจากตวัเมืองเก่าล่ีเจียงไป
ทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 11,390 ตารางเมตร สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1737 สมยั
ราชวงศชิ์ง(แมนจู) สระน ้ ามงักรด ามีจุดเด่นท่ีความใสของน ้ าท่ีใสราวกบัมรกต สะทอ้นภาพทิวทศัน์ของ
เทือกเขาหิมะมงักรหยกไดอ้ยา่งชดัเจน วา่กนัวา่ทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกท่ีมองจากบริเวณสระ
มงักรด าเป็นหน่ึงในทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสุดของจีน 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ !! บริการท่านด้วยเมนู สุกีป้ลาแซลมอล 
 ให้เวลาอิสระแก่ท่านไดเ้ดินชม เมืองเก่าลี่เจียง หรือ เมืองโบราณตา้เอ้ียนเจ้ิน เมืองเก่าแก่อายุกว่า 800 ปี 

ซ่ึงภายในเมืองเก่านั้นงดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรือนสไตล์จีนเก่าแก่ท่ีหาชมไดย้าก และไดรั้บการ
อนุรักษ์ไวอ้ย่างดี บางหลงัเหมือนโรงเต๊ียมโบราณท่ีเคยเห็นตามหนงัจีนยอ้นยุค บา้นเรือนส่วนใหญ่ถูก
ปรับเปล่ียนให้กลายมาเป็นร้านคา้ขายของมากมาย มีสินคา้พื้นเมือง และอาหารสารพดัอย่างให้ไดเ้ดิน
เลือกซ้ือกนัอยา่งเพลิดเพลิน ยา่นเมืองเก่าน้ีมีช่ือเสียงจากคูคลองและสะพานท่ีมีอยูม่ากมาย จนไดรั้บการ
ขนานนามวา่ "เวนิสแห่งตะวนัออก" และยงัเป็นเมืองมรดกโลกอีกดว้ย 

 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม XIN TIAN LE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า  

วนัทีส่าม  หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงิน(รวมกระเช้า) – ลีเ่จียง – สระมงักรด า - เมืองเก่าลีเ่จียง 



 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ข้ึนสู่จุดชมวิวบนยอดเขาท่ีความสูงกวา่ 3,356 เมตร 
และสูงกว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 4,506 เมตร เพื่อชมวิวทิวทศัน์และธรรมชาติบนจุดท่ีสวยงามท่ีสุด ตลอด
สองขา้งทางท่ีข้ึนยอดเขา ท่านจะไดช่ื้นชมและด่ืมด ่ากบัความหนาวเยน็ของธรรมชาติ ภูเขาหิมะมงักร
หยกแห่งน้ีตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าล่ีเจียง มีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูกโดยยอดเขาท่ีสูง
ท่ีสุดนั้นสูงถึง 5,596 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี ทิวเขาแห่งน้ีประกอบไปดว้ย
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ทั้งหุบห้วย ธารน ้ า แนวผา และทุ่งหญา้น่าซี ทิวเขาแห่งน้ีเม่ือมองจากระยะไกล จะ
เห็นเป็นลกัษณะคลา้ยมงักรก าลงัเล้ือย สีขาวของหิมะท่ีปกคลุมอยูน่ั้นดูราวกบัหยกขาว ท่ีตดักบัสีน ้ าเงิน
ของทอ้งฟ้า คล้ายมงักรขาวบนฟากฟ้า จากนั้นท าท่านชมโชว ์IMPRESSION LIJIANG ซ่ึงก ากบัการ
แสดงโดยจาง อ้ี โหมว ผูก้  ากับชาวจีนท่ีมีช่ือเสียงก้องโลก ซ่ึงจาง อ้ี โหมว ได้เนรมิตเวทีการแสดง
กลางแจง้ข้ึนมาบนความสูงกวา่ 3,000 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล โดยมีภูเขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงั
อนัอลงัการ ซ่ึงการแสดงไดน้ี้ใชน้กัแสดงซ่ึงเป็นชาวบา้นกวา่ 600 ชีวิต มาโชวร้์อง เตน้ เล่น พร้อมแสง สี 
เสียง และการแต่งกายแบบสวยงาม ซ่ึงเน้ือหาของการแสดงเป็นการเล่าเร่ืองราว ให้ได้รับรู้ถึงวิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่ ของชนเผ่าต่างๆ ในเมืองล่ีเจียง ถือว่าเป็นการแสดงโชวก์ลางแจง้ท่ียิ่งใหญ่ตระการตาเป็น
อยา่งยิง่ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าทุกท่านสู่ อุทยานน ้าหยก เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ในล่ีเจียง เป็นหัวใจทางดา้นวฒันธรรมของ
ชนเผา่นาซี โดยกลมกลืนกบัธรรมชาติท่ีงดงามท่ีประกอบดว้ยประตูสวรรค ์ซ่ึงมีรูปป้ันแกะสลกัดว้ยไม ้ 
ขา้งขวาเป็นพ่อ ขา้งซ้ายเป็นแม่ และน ้ าตกมงักรท่ีไหลไปตามไหล่เขาโดยจะแบ่งไดเ้ป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมี
ช่ือวา่มงักรออกถ ้ า ชั้นท่ีสองช่ือมงักรเล่นน ้ า ชั้นท่ีสามช่ือมงักรโบยบิน และยงัมีตน้ไมเ้ทวดา ซ่ึงเป็นท่ี
สักการะบูชาของคนในพื้นท่ีนั้นโดยมีอายุมากกว่า 500 ปี และแหล่งน ้ าภายในอุทยานยงัมีอุณหภูมิท่ี
เหมาะแก่การเล้ียงปลาแซลมอน ทางอุทยานจึงได้น าปลาแซลมอลมาเล้ียงไว้ ท่านจะเห็นเหล่า
ปลาแซลมอนทั้งสีด าและสีทองวา่ยอยูใ่นสระน ้าของอุทยานจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฉู่ฉง เป็นเมือง
เล็กๆ อยูร่ะหวา่งคุนหมิงกบัตา้หล่ี เป็นเขตปกครองตนเองชนเผา่อ๋ี ซ่ึงเป็น 1 ใน 56 ชนเผา่ของจีน  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม JIAN HUA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอีโ้หมว) – อุทยานน ้า

หยก – ฉู่ฉง 



 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ นครคุนหมิง เมืองท่ีไดถู้กขนานนามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ” เพราะมีสภาพอากาศ
เยน็สบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจดั และฤดูร้อนไม่ร้อนมาก อุณหภูมิเฉล่ีย 15 -18 องศาเซลเซียส 
คุนหมิงเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนาน ตั้ งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของ
ประเทศจีน มีขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ 
ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟ
ไหม  ผพุอง และแมลงกดัต่อย 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนาท่านแวะชม เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟูให้เป็นแหล่งการคา้ แหล่ง
ซ้อปป้ิง เส้ือผา้ อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงคท่ี์ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวยัจะมาเดิน
เล่น พกัผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
ของร้านคา้ร้านขายแบบจีนใน สมยัก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงคส์ร้างเป็นเจดียแ์บบธิเบต และ
ดา้นหลงัของเมืองโบราณ เป็นท่ีตั้งของวดัลามะ หรือวดัธิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ะทอ้นให้เห็นชีวิต
ความเป็นอยูข่องชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีหลากหลายชาติพนัธ์ แต่อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลืนให้ท่านได ้ช้
อปป้ิงกนัตามอธัยาศยั จากนัน่น าท่านสู่ ร้านหยก หยกเป็นอญัมณีท่ีมีค่า มีราคาสูง และไดรั้บความนิยม
มากในประเทศแถบเอเชีย เช่ือกนัวา่ หยกเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ผูใ้ดท่ีครอบครองจะพบกบัความโชค
ดี มีความสุข มีความเจริญรุ่งเร่ืองอยา่งน่าอศัจรรย ์ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากอนัล ้าค่าแก่คนท่ีท่านรัก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ !! บริการท่านด้วยเมนู สุกีเ้ห็ดไก่ด า 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม LONG WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชิมชาท่ี ร้านใบชา ให้ท่านได้ลองชิม “ชาผู่เอ่อร์” ชาท่ีมีช่ือเสียงของมณฑลยูนาน ชมการสาธิต
ขั้นตอนการชงชาผู่เอ่อร์ ใบชาท่ีได้ช่ือว่าเป็นใบชาเพื่อสุขภาพและความงาม จากนั้นน าท่านชม วัด
หยวนทง วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดของมณฑลยูนนาน เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในคุนหมิง สร้างมาตั้งแต่สมยัราชวงศถ์งัมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กวา่ปี ซ่ึงภายในวดั กลางลานจะมี
สระน ้ าขนาดใหญ่ มีสะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหล่ียมกลางสระน ้ าสีมรกต ศาลาแปดเหล่ียมหลงัน้ีเป็น

วนัทีห่ก ร้านชา –วดัหยวนทง – ร้านผ้าไหม - คุนหมงิ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ 

วนัทีห้่า   ฉู่ฉง – คุนหมงิ – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก 



ศาลาท่ีอู๋ซานกุ้ยสร้างในสมัยราชวงศ์ชิง ในศาลาประดิษฐาน “เจ้าแม่กวนอิมพันกร” และเจ้าแม่
กวนอิมพม่า หรือเรียกวา่ “เจา้แม่กวนอิมหยก” ดา้นหลงัวดัเป็นอาคารสร้างใหม่ ประดิษฐานพระพุทธรูป 
พระพุทธชินราช(จ าลอง) ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวไดพ้ระราชทาน ให้อญัเชิญไปประดิษฐานไว ้
ณ ท่ีวดัแห่งน้ี น าท่านชมผลิตภณัฑ์ท่ี ร้านผ้าไหม ท่ีข้ึนช่ือของประเทศของจีน  ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้
ท่ีท าจากผา้ไหม เช่น ผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

 
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ !! บริการท่านด้วยเมนู อาหารกวางตุ้ง 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย 
15.20 น. เหินฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทีย่วบินที ่TG613 

(ใช้ระยะเวลาบิน 2 ช่ัวโมง 30 นาท)ี    
16.35 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
**หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม** 

 
** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 
ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
**สถานทีท่่องเทีย่ว และโรงแรมทีพ่กั อาจจะมีการสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกั** 

**โดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคัญ** 
 

ลูกค้าทีเ่คยเดินทางไป 5 ประเทศดังต่อไปนี ้  1.อฟักานิสถาน  2.ตุรก ี 3.ปากสีถาน  4.อีรัก  5.ซีเรีย 
ตั้งแต่วนัที ่01 JAN 2014 เป็นต้นมา จะไม่สามารถย่ืนวซ่ีากรุ๊ปของประเทศจีนได้ ต้องย่ืนวซ่ีาเดี่ยวเท่าน้ัน !! 

 
คณะยืนยนัการเดินทางที ่15 ท่านมีหัวหน้าทวัร์ 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ *** 
 

 
 
 
 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมี
เตียง 

(เด็กอายุต ่ากว่า18ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต ่ากว่า18ปี) 

พกัเดี่ยว
เพิม่ 

ราคา 
ไม่รวม 
ตั๋ว 

22 - 27 พฤศจิกายน 
2560 

23,777 23,777 23,777 4,500 15,900 

01 – 06 ธันวาคม 
2560 

25,777 25,777 25,777 4,500 15,900 

07 - 12 ธันวาคม 
2560 

25,777 25,777 25,777 4,500 15,900 

28 ธ.ค. – 02 ม.ค.
2561 

28,777 28,777 28,777 6,500 18,900 

18 – 23 มกราคม 
2561 

23,777 25,777 25,777 4,500 15,900 

01 – 06 กุมพาพนัธ์ 
2561 

23,777 23,777 23,777 4,500 15,900 

22 – 27 กุมพาพนัธ์ 
2561 

24,777 24,777 24,777 4,500 15,900 

01 – 06 มีนาคม 2561 25,777 25,777 25,777 5,000 16,900 

22 – 26 มีนาคม 2560 24,777 25,777 25,777 4,500 15,900 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์ 
ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน*** 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือร่วมโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, หยก, บัวหิมะ, 
ผลติภัณฑ์จากผ้าไหม, ร้านไข่มุก , ร้านป่ีเซียะ ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ 
จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับความ
พอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหาก
ท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 200 
หยวน/ท่าน/วนั 

• โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็น
หลกั 



• ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทวัร์ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้
แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์ทั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

 

 
 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
✓ ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      
✓ ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
✓ ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  
✓ ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     
✓ ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และตอ้งเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ป

เท่านั้น !!!! 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผูเ้ดินทางจะตอ้งเสีย

ค่าใชจ่้ายในการท าวซ่ีาเด่ียว ท่านละ 1,800 บาท** 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
• กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี       นายโสฬส ศิริวลัลภ 



เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่ต ่า
กวา่ 6 เดือน 

• นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  
• นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณี
ใดๆใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

• การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์
ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
• กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิก
การจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

• กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีได้
จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน 
การจองท่ีพกัฯลฯ 
• เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมดัจ าแลว้ 

ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือน
การเดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้

• การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 
FLIGHT กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

• การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์
ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 



 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
• ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
• ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

• อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

• มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

• ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

• IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี 
• แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 



• แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 MAH หรือนอ้ยกวา่ 100 WH สามารถน าข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดั
จ านวน 

• แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 MAH หรือ 100-160 WH สามารถน าข้ึนเคร่ืองได้ไม่เกินคนละ 2 
กอ้น 

• แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 MAH หรือ 160 WH หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 
• หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเทีย่วประเทศจีนแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 

• ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน  
• ส าเนาสูติบตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี 

การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเท่ียวนัน่ใชแ้ค่เพียงส าเนาพาสสปอตท่ี์ชดัเจนเท่านั้น !!  

ลูกคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอตต์วัจริงมา  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


