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บนิตรง..เชยีงใหม!่! 
  คนุหมงิ ตา้หล ีลีเ่จ ีย่ง แชงกรลีา่ พชิติ 2 ภูเขา 6 วนั 5 คนื 
   โดยสายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINE (MU) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ชมความงดงาม ภเูขาหมิะมงักรหยก (น ัง่กะเชา้) 

- ชมโชวอ์นัยิง่ใหญ ่…IMPRESSION LIJIANG โดยผูก้ ากบัชือ่กอ้งโลก จาง อวี ้โหมว 

- ชมความงดงามของ หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ (น ัง่กระเชา้) 

- ชมความงดงามของ วดัลามะจงซา้นหลนิ 

- ชมเมอืงโบราณลีเ่จ ีย่ง 

-  เมน ูพเิศษ!! สกุ ีเ้ห็ด /สกุีป้ลาแซลมอล  / อาหารจนีกวางตุง้ 

- พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

- รวมคา่วซีา่จนี (วซีา่เดยีว) เรยีบรอ้ยแลว้จา้ 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 
1 เชยีงใหม ่- คนุหมงิ – เมอืงฉู่สง  

MU2570 (16.05-19.00 น.) 
X X 

 

YI REN GU ZHEN 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

2 ฉู่สง-ตา้หลี่-เมืองโบราณตา้หลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-

โคง้แรกแม่น ้าแยงซเีกยีง-เมอืงโบราณแชงกรลีา่    
SALONG HOTEL  

หรอื เทยีบเทา่ 
3 วัดลามะซงจา้นหลนิ-หุบเขาพระจันทร์สนี ้าเงนิ-ลี่เจียง-

รา้นสาหร่ายเกลยีวทอง-เมอืงโบราณลีเ่จยีง    

GUAN GUANG HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 
4 ภูเขาหมิะมังกรหยก(กระเชา้ใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว –

อุทยานน ้าหยก-รา้นใบชา-ตา้หลี ่    

Z-MAX  HOTEL  
หรอื เทยีบเทา่ 

5 
ตา้หลี-่คนุหมงิ-รา้นหยก-รา้นยางพารา-อสิระชอ้ปป้ิง    

LONGWAY HOTEL  
หรอื เทยีบเทา่ 

6 วัดหยวนทง-รา้นบัวหมิะ-คนุหมงิ-เชยีงใหม่ 

MU2569 (14.25-15.05) 
 

   
 

**หมายหมายเหต ุ:  
- รายการนีย้งัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ่  120 หยวน / ทรปิ  
- รายการนีย้งัไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

 

เครือ่ง  
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

บรกิารอาหารบนเครือ่ง 

ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

 

 
 

 

 

 

 

วนัแรก สนามบนิเชยีงใหม ่- คนุหมงิ - เมอืงฉู่สง 

14.00 น. คณุะพรอ้มกนัทีส่นามบนิเชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ บรเิวณ

เคานเ์ตอร ์สายการบนิไชนา่อสีเทริน์ (MU) โดยมเีจา้หนา้ทีต่อ้นรับและอ านวย

ความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

16.05 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงคนุหมงิโดยเทีย่วบนิที ่MU2570 

(ต ัง้แตเ่ดอืน ก.ค.-ธ.ค.18 เปลีย่นเป็น MU2596 11.00-13.45 น.) 

 

19.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตนิครคุนหมงิ ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง

จากนั้นน าคณะเดนิทางสู่ เมอืงฉู่สง ซึง่เป็นเมืองโบราณที่มีความส าคัญของ

มณฑลยูนนานเต็มไปดว้ยมนตข์ลังและเสน่หแ์ห่งอาณาจักรโบราณเมืองฉู่สงหรือ

ชาวเผ่าอี๋ 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 

ช ัว่โมง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ เป็นชุด MAC DONALD หรอื KFC 
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พกัที ่ YI REN GU ZHEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

วนัทีส่อง ฉู่สง-ตา้หลี-่เมอืงโบราณตา้หลี-่ผา่นชมเจดยีส์ามองค-์โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง 

  -เมอืงโบราณแชงกรลีา่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตา้หลี ่เขตปกครอง

ตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวันตกเฉียงใต ้

ของจีนในมณฑลยูนนานตั ้งอยู่ ร ะหว่าง

ทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 

1,975 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล โดยมีชน

กลุ่มนอ้ยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาต ิ

เดมิมีชือ่ว่า “หนันเจา” หรืออาณาจักรน่าน

เจา้ (ค.ศ.738 - 903) จนกระทั่งชาวไป๋ได ้

เขา้มาสถาปนาอาณาจักรตา้หลี ่(ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักร

ตา้หลีก่็ถกู กบุไลขา่น ผูเ้ป็นจักรพรรดชิาวมองโกลพชิติลง แตก่็ยังคงเหลอืร่องรอย

อารยธรรมเก่าใหพ้บเห็นไดบ้นเสน้ทางจากตา้หลี่ถงึลี่เจียง จากนั้นน าท่านชม 

เมอืงโบราณแห่งตา้หลี ่สมัผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหออันเป็น

นครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจา้ชมซากเมืองเก่าและก าแพงเมืองโบราณ

พรอ้มชมหลกัศลิาหนันเจาซึง่บันทกึเรื่องราวความสมัพันธร์ะหว่างชาวน่านเจา้กับ

ราชวงศถ์งั 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 

ช ัว่โมง 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    
บา่ย น าทา่นผา่นชม ดา้นนอก  “ซานถา่” หรอืเจดยี ์3 องค ์แหง่วดัฉงเซิง่ อันเป็น

สญัลกัษณ์ของเมอืงตา้หลีท่ีโ่ดดเดน่งดงาม ตัง้อยู่รมิทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบดว้ย

เจดียส์ขีาวสวยงาม 3 องคโ์ดยองคก์ลางมีความสูงถงึ 70 เมตรสรา้งขึน้ในสมัย

ราชวงศถ์ัง ซึง่จะมีลักษณะเหมือนกับเจดยีใ์นเมืองซอีานซึง่เป็นสถาปัตยกรรมที่

สรา้งขึน้ในสมัยเดยีวกนั สว่นองคเ์ล็กอกี 2 องคส์รา้งเพิม่เตมิทหีลงัในสมัยราชวงศ์

หยวน ซึง่เป็นชว่งทีพุ่ทธศาสนาก าลงัไดร้ับความนยิมสงูสดุในประเทศจีน และไดม้ี

การบูรณะเจดยีเ์หลา่นี้ในชว่งปี ค.ศ.1978 ก็ไดค้น้พบโบราณวัตถจุากศตวรรษที ่7-

10 กว่า 600 ช ิน้ในองคเ์จดยี ์

จาก นั้นท่ า น เดินทางสู่  เมือ งจง เตี้ยน  “แชงกรีล่า ”  ซ ึ่ง อยู่ ท า งทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึง่มีพรมแดนตดิกับอาณาเขตน่าซขีอง

เมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนงิหลาง ซึง่อยู่ห่างจากนครคุนหมงิถงึ 

700 กโิลเมตร และอุดมไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามของป่าไมทุ้ง่หญา้ภเูขาทะเลสาบ

และสตัวน์านาชนดิ ดว้ยภมูปิระเทศรวมกบัทศันียภาพทีง่ดงาม สถานทีแ่ห่งนี้จงึได ้

ชือ่ว่า“ดนิแดนแห่งความฝัน” ระหว่างทางแวะชม โคง้แรกแม่น า้แยงซีเกยีง 

(ฉางเจยีงตีย่ ีว่าน)เกดิจากแม่น ้าแยงซทีีไ่หลลงมาจากชงิไห่และทเิบต ซึง่เป็นที่

ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้ไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกดิเป็น “โคง้แรกแม่น ้าแยงซี” ข ึน้   น าท่านชมเมอืง

โบราณแชงกรลีา่ เป็นศนูยร์วมของวัฒนธรรมชาวทเิบตลกัษณะคลา้ยชมุชนเมือง

โบราณทเิบตซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคนพื้นเมืองและรา้นขายสนิคา้ที่ระลกึ

มากมายจากนัน้น าคณะเดนิทางสูเ่มอืงลีเ่จยีง 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 5 

ช ัว่โมง 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
พกัที ่ SALONG HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม วดัลามะซงจา้นหลนิ-หุบเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ-ลีเ่จยีง-รา้นสาหรา่ยเกลยีวทอง- 

                    เมอืงโบราณลีเ่จยีง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
  +น าท่านชม วดัลามะซงจ้านหลนิ ตั ้งอยู่

บรเิวณตนีเขาฝอปิง ห่างจากเมืองจงเตีย้นไป

ทางเหนือ 4 ก ิโลเมตร สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 

1679 เป็นวัดลามะทีม่ีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี 

มพีระลามะจ าพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สรา้งขึน้

ในสมัยการปกครองของดะไลลามะองคท์ี่ 5 

ซึง่ใกลเ้คียงกับสมัยอยุธยาตอนตน้ ในช่วง

ศตวรรษที ่17 สมัยจักรพรรดคิงัซแีห่งราชวงศช์งิไดม้กีารซอ่มแซมตอ่เตมิอกีหลาย

ครัง้โครงสรา้งของวัดแห่งนี้สรา้งตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทเิบต) 

ทีม่ีหอประชมุหลัก 2 หอ้งและโอบลอ้มไปดว้ยหอ้งพักส าหรับพระกว่า 100 หอ้ง

นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทัง้รูปปั้นทองสมัฤทธิท์ี่มีชือ่เสยีงมาก

ทีส่ดุ  น าทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ แห่งเมอืงแชงกรลีา่ มคีวามสงู

กว่า 4,500 เมตร จากระดับน ้าทะเล ประกอบดว้ย 13 ยอดเขา เรียงรายต่อกัน

ลักษณะคลา้ยมังกร เป็นหุบเขาทีม่ีทัศนียภาพงดงามมาก ไดร้ับการขนานนามว่า

เป็น หนึง่สวรรคบ์นดนิ สะกดทกุสายตาของผูม้าเยอืน น าท่านโดยสารน่ังกระเชา้ 

ซึง่แบ่งเป็น 2 ชว่ง จุดแรกคอื ศนูยท์อ่งเทีย่ว หุบเขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ และเปลีย่น

กระเชา้ต่อไปยัง จุดบนสดุของ หุบเขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ เป็นจุดชมววิ แบบ 360 

องศา ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัหมิะทีป่กคลมุยอดเขาอย่างเต็มที ่และชืน่ชมกับทวิทัศน ์

อันสวยงามบนยอดเขา ทีม่หีมิะปกคลมุเกอืบตลอดปี อสิระถา่ยภาพตามอัธยาศยั 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    
บา่ย เดนิทางต่อสู ่เมอืงลีเ่จยีง เป็นเมืองซึง่ตัง้อยู่ในหุบเขาทีม่ีทัศนียภาพงดงามเป็น

ถิน่ทีอ่ยู่ของชาวน่าซถีอืเป็นชนกลุ่มนอ้ยทีม่ีความน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียม

และวัฒนธรรมเช่นการมีโครงสรา้งทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนัน้ยังมี

ภาษาภาพทีเ่ป็นเอกลกัษณ์อกีดว้ย แวะชมสนิคา้สาหรา่ยเกลยีวทองพืชใตน้ ้าล ้า

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 

2.30 ช ัว่โมง 
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คณุคา่อาหารเสรมิเพื่อสขุภาพชัน้ยอด ซึง่มีสารอาหารอยู่นับไม่ถว้น อาท ิอาหาร

เสริม ครีมสาหร่ายพอกหนา้ จากนั้นน าท่านชมเมอืงโบราณลีเ่จยีงหรือเมือง

โบราณตา้เหยียนเจิ้งซ ึง่เป็นเมืองที่สรา้งข ึน้มาในสมัยตน้ราชวงศ์ถังมีประวัต ิ

ยาวนานกว่า 1,300 ปีตวัเมอืงตัง้อยู่ทา่มกลางการโอบลอ้มดว้ยสายน ้านอ้ยใหญ่ที่

ไหลมาจากสระมังกรด าพืน้ทีต่ัง้ของเมอืงโบราณแห่งนีม้รีูปรา่งลกัษณะคลา้ยหนิฝน

หมกึจีนในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไวอ้ย่างสมบูรณ์เชน่อาคารไม ้

แบบจีนโบราณตน้หลวิรมิธารที่ยังคงปลวิไปมาตามสายลมล าธารน ้าที่ไหลผ่าน

เมืองแห่งนี้ดว้ยความสวยงามเหล่านี้ท าใหเ้มืองโบราณลี่เจียงไดถู้กบันทกึเป็น

มรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองคก์ารยูเนสโกนอกจากนี้ยามค ่าคืนก็มีการ

ประดบัไฟแสงสงีดงามอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  GUAN GUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่           ภเูขาหมิะมงักรหยก(กระเชา้ใหญ)่-โชวจ์างอวีโ้หมว –อุทยานน า้หยก-รา้นใบชา-ตา้หลี ่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 น าคณะโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้ใหญ่) ข ึน้สู่บรเิวณจุดชมววิเขาหมิะ

มงักรหยกที่ความสูงระดับ 4,506 เมตรใหท้่านไดส้ัมผัสความหนาวเย็นและ

ยิง่ใหญ่ของภูเขาแห่งนี้ บรเิวณเขามีตน้ฉ าฉายูนนานทีม่ีอายุกว่าพันปีเทอืกเขานี้

หากมองดแูลว้ลกัษณะคลา้ยมังกรนอนอยู่บนกอ้นเมฆ จงึเป็นทีม่าของชือ่เทอืกเขา

จากนัน้ชม  IMPRESSION LIJIANG โชวอ์ันยิง่ใหญ่ โดยผูก้ ากับชือ่กอ้งโลก 

จาง อวี้ โหมว ไดเ้นรมติใหภู้เขาหมิะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบรเิวณทุ่งหญา้

เป็นเวทกีารแสดง โดยใชนั้กแสดงกว่า 600 ชวีติ แสง ส ีเสยีงการแต่งกายตระการ

ตา เล่าเรื่องราวชวีติความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียงความส าเร็จ

ของการแสดงคงตอ้งยกเครดติใหก้บัจางอีโ้หมวผูก้ ากบัชาวจนีทีม่ชี ือ่เสยีงในระดับ

โลกลา่สดุไดฝ้ากผลงานไหก้ับพธิีเปิด-ปิดกฬีาโอลมิปิก(BEIJING 2008) ทีส่รา้ง

ความประทบัใจไปทัง้โลกเมือ่ปลายปี 2551  
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย เดนิทางสู ่อทุยานน า้หยก ซึง่มตีาน ้าธรรมชาตผิุดข ึน้มา 2 ตา เป็นน ้าทีซ่มึมาจาก

การละลายของน ้าแข็งบนภเูขาหมิะมังกรหยก เป็นสถานทีแ่สดงวัฒนธรรมของชน

เผ่านาซกีลมกลนืกบัธรรมชาตปิระกอบดว้ยประตูสวรรคซ์ ึง่มีรูปปั้นแกะสลักดว้ยไม ้

ขา้งขวาเป็นพ่อขา้งซา้ยเป็นแม่และน ้าตกมังกรทีไ่หลหลั่งไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 

3 ชัน้ชัน้แรกชือ่ว่ามังกรออกถ ้าชัน้ทีส่องชือ่ว่ามังกรเลน่น ้าชัน้ทีส่ามชือ่ว่ามังกรโบย

บนิและยังมตีน้ไมเ้ทวดาซึง่เป็นทีส่กัการบูชาของคนในพืน้ทีม่อีายุมากกว่า 500 ปี 

  

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านแวะ ชมิชา ที่มีคุณภาพ และมีชือ่เสยีงของประเทศจีน จากนั้น น าท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงตา้หลี ่

 

 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 

ช ัว่โมง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน ุ

สกุีป้ลาแซลมอน 

 

พกัที ่

 

Z-MAX  HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ ตา้หลี-่คนุหมงิ-รา้นหยก-รา้นยางพารา-อสิระชอ้ปป้ิง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 หลงัอาหารเชา้น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมืองทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในมณฑลยูนนานมปีระชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24 เผ่าครอบคลมุ

พืน้ทีถ่งึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยู่สงูเหนือระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร

คนุหมงิไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งฤดใูบไมผ้ลเิพราะมภีมูอิากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี 

ไม่รอ้นหรือหนาวจนเกนิไปแลว้ ส ิง่ที่มีเสน่ห์ดงึดูดนักท่องเที่ยวก็คอืธรรมชาตทิี่

สวยงาม 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4-5 

ช ัว่โมง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ู 

อาหารกวางตุง้ 

บา่ย ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อ หยก ก าไลหยก แหวนหยก หรือ ผีเซียะสัตว์ มงคลที่มี

ชือ่เสยีง แวะชม รา้นยายพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ส ิน้คา้เพือ่สขุภาพ อาท ิหมอน 

ทีน่อนยางพารา  จากนัน้ อสิระชอ้ปป้ิง หา้งวอลมารท์ หรอืถนนคนเดนิจนิป้ีลู ้

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ รวมถงึสนิคา้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงฝากญาตสินทิ มติร
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สหายกอ่นกลบั 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน ูสกุ ีเ้ห็ด 

พกัที ่ LONGWAY HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก วดัหยวนทง-รา้นบวัหมิะ-คนุหมงิ-เชยีงใหม ่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 เขา้ชมวดัหยวนทงซึง่เป็นวัดทีใ่หญ่และเกา่แกข่องมณฑลยูนนานตัง้อยู่ทีถ่นนหยวนทงเจยีง 

เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีส่ดุในคนุหมงิอายุเกา่แกก่ว่าพันปีภายในวัดตกแตง่ 

ร่มรืน่สวยงามกลางลานมสีระน ้าขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระดา้น 

หลงัวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่ประดษิฐานพระพุทธรูปพระพทุธชนิราช(จ าลอง)ซึง่ 

พลเอกเกรยีงศกัดิ ์ชมะนันทน ์นายกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

ณ ทีว่ัดหยวนทง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นบวัหมิะและศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีใหท้า่นนวดฝ่าเทา้เพือ่ 

สขุภาพผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซ ้าใครพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่งั 

หรอืทีรู่จ้ักกนัดใีนชือ่ “ครมีบัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลง 

กดัตอ่ยเป็นยาสามัญประจ าบา้น 

 

กลางวนั บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  
14.25 น. ออกเดนิทางกลับสูท่่าอากาศเชยีงใหม่ โดยสายการบนิสายการบนิไชนา่อสีเทริน์ (MU) 

เทยีวบนิที ่MU2569   

 

15.05 น. ถงึทา่อากาศยานเชยีงใหม่โดยสวัสดภิาพทกุทา่น 
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ก าหนดการเดนิทาง  

 

อตัราคา่บรกิาร   

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่29 พ.ค. – 03 ม.ิย.  61 24,991.- 24,991.- 24,991.- 4,900.- 

ราคาไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิหักออก 8,000.- 

ราคาเด็กทารก รบกวนตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

 

อตัราคา่บรกิาร   

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่25-30 ก.ค. 61 26,991.- 26,991.- 26,991.- 5,991.- 

วนัที ่08-13 ส.ค. 61 26,991.- 26,991.- 26,991.- 5,991.- 

ราคาไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิหักออก 8,300.- 

ราคาเด็กทารก รบกวนตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

 

อตัราคา่บรกิาร   

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่23-28 ต.ค. 61 24,991.- 24,991.- 24,991.- 4,991.- 

วนัที ่05-10 ธ.ค. 61 24,991.- 24,991.- 24,991.- 4,991.- 

ราคาไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิหักออก 8,300.- 

ราคาเด็กทารก รบกวนตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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**ราคาดงักลา่ว..ขอสงวนสทิธิ ์ส าหรบัลูกคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทย เทา่น ัน้ ** 

*กอ่นท าการจองทวัรท์ุกคร ัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั เนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะ

องิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั* 

 

ขอ้ควรทราบ:รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัร ์

ดว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะ

ชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ

  
1.บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่

รับผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบน

เครือ่ง และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 

การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุ

ความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และ

ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่ว

สถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่

เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณี

ใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน / 

คน / รา้น 
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ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศการจราจร

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้เพือ่เช็ค

ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมท ัง้ไฟลบ์นิและเวลานดัหมายทวัร ์มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ 

ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 - 20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

   4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

   4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

   4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

   4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรง

หรอืโดยผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดเนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
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 เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ีขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ไม่เห็นฟันมองเห็นใบหนา้และใบหูทัง้สองขา้งอย่าง

ชดัเจน ไม่สวมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการปกตขิาว ไม่สวมเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู 

เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถา่ยมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่ง แจง้เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้ (แจง้กอ่นการ

สง่เอกสารยืน่วซีา่) 

6. การยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีแบบธรรมดา 4 วันท าการ (ยืน่วซีา่จนีทีเ่ชยีงใหม่) ผูย้ืน่ค าขอวซีา่จะตอ้งมภีมูลิ าเนาใน

ทะเบยีนบา้นดงัตอ่ไปนี้ 1. เชยีงใหม ่2. เชยีงราย 3. นา่น 4. พะเยา 5. แพร ่6.ล าปาง 7. แมฮ่อ่งสอน 8. ล าพนู   

 9. อตุรดติถ ์10. ตาก 11.พษิณุโลก 12.สุโขทยั กรณีลกูคา้ทีไ่ม่ไดม้ภีมูลิ าเนาอยู่ในจังหวัดภาคเหนือ ตอ้งยืน่วซีา่จนีที่

กรุงเทพฯ คา่ใชจ้่ายเพิม่ 500 บาทจากราคาทวัร ์และไม่รวมคา่ใชจ้่ายในการจัดสง่เอกสาร) 

7. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพ ิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษิทัได ้** 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามนั  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรมั/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักกโิลกรัมละ 500 บาท 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกด ์วนัละ 10 หยวนตอ่คน/วนั และทปิคนขบัรถ วนัละ 10  หยวนตอ่คน/วนั กรุป๊เดนิทาง 6 วนั จา่ยทปิ

ไกด ์ 60 หยวน  คนขบั 60 หยวน รวมเป็น 120 หยวน ตอ่คน 

8. คา่ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% และภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3 % 
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5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบส าเนาสตูบิัตร และสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลด

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

      - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8.  ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน (กรณีทีป่ระกอบธุรกจิสว่นตวั กรณุาแจง้ดว้ยวา่ทา่น  

     ท าธุรกจิอะไร) ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของ  

     ญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปีญัหา  

     ปล.สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั 

8. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อยา่งนอ้ย 

5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

9. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

10. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากทา่นท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100 บาท 

    - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

2.1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

     2.2. รูปถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ไม่เห็นฟัน เห็นใบหนา้และใบหูทัง้สองขา้ง

อย่างชดัเจนและไม่สวมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว เสือ้นักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการปกตขิาว ไมส่วม เครือ่งประดบั 

สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถา่ยมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ  

        และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

2.3.ใบอนุญาตการท างาน   

2.4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

        2.5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 2.6.กรณีสมรสกบัคนไทยตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทบัรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซี่า ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 
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(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี 

ลตัเวยี ลกัเซมเบริก์ สาธารณรฐัมอลตา เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี 

สโลเวเนยี สเปน สวเีดน สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

 

**การขอวซี่าเขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซี่าโดย 

ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

 

ประกาศ  

เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนัข ึน้ใน

อนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพ ิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

 

 

 

 

 

 

**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

............................................................................................................................. ....... 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

..............................................................................................................................................................

...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

............................................................................................................................. .................................

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)…………………………………………………….. 

ต าแหนง่งาน ............................................................................................................................. .......... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพห์ญ่) 

..............................................................................................................................................................

..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน............................ปี............................ 
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ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

............................................................................................ 

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 

RELATION........................................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

RELATION........................................................ 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความ

ไม่สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอย่าง

เครง่ครดั) 

 

 

ทวัร์จีนทุกเดอืน สอบถามผ่านไลน์ >>  คลิ๊ก 

ทวัร์จีน มกราคม  ทวัร์จีน กุมภาพันธ์  

ทวัร์จีน มนีาคม  ทวัร์จีน เมษายน  

ทวัร์จีน พฤษภาคม  ทวัร์จีน มถุินายน  

ทวัร์จีน กรกฎาคม  ทวัร์จีน สิงหาคม  

ทวัร์จีน กนัยายน  ทวัร์จีน ตุลาคม  

ทวัร์จีน พฤศจิกายน  ทวัร์จีน ธันวาคม  

 

 

https://line.me/ti/p/%40zzh0739t
https://goo.gl/nDzvZj
https://goo.gl/FW2ZGx
https://goo.gl/PBtswM
https://goo.gl/EoWoaP
https://goo.gl/1PSgxX
https://goo.gl/jxWkTt
https://goo.gl/jYoybj
https://goo.gl/ue1w75
https://goo.gl/4VySFN
https://goo.gl/LMUZJJ
https://goo.gl/oTqCfP
https://goo.gl/RG12B8

