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วันท่ี ก ำหนดกำร เช้ำ เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – เมืองคุนหมิง – เมืองโบรำณต้ำลี่ -   WEI SELECT DALI 
SHANHAIWAN HOTEL (5ดำว) 
หรือเทียบเท่ำ 

2 เมืองโบรำณต้ำลี่ – ผ่ำนชมเจดีย์สำมองค์ – โค้ง
แรกของแม่น  ำแยงซเีกียง – ช่องแคบเสือกระโจน 
– เมืองจงเตี ยน (แชงกรีล่ำ) 

   SHANGRI–LA HOTEL (5 ดำว) 
หรือเทียบเท่ำ 

3 หุบเขำพระจันทร์สีน  ำเงิน (นั่งกระเช้ำ) – วัดลำ
มะซงจ้ำนหลิง – เมืองลี่เจยีง – สระน  ำมงักรด ำ – 
เมืองโบรำณลีเ่จียง      

   LI JIANG GEAND HAYAT 
HOTEL  (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

4 ภูเขำหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้ำ) – ชมโชว์จำงอวี 
โหมว – อุทยำนน  ำหยก – เมืองลี่เจียง 

   LI JIANG GEAND HAYAT 
HOTEL  (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

5 เมืองลี่เจียง นั่งรถไฟควำมเร็วสงู สู่ เมืองคนุหมิง – 
อุทยำนน  ำตกคุนหมิง – อิสระช็อปปิ้งเมืองคุนหมิง 

   SOFITEL  HOTEL (5 ดำว)            
หรือเทียบเท่ำ 

6 วัดหยวนทง – สนำมบิน – กรุงเทพฯ     
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โปรแกรมทัวร ์
วันแรก กรุงเทพฯ – เมืองคุนหมิง – เมืองต้ำลี่  
08.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2-3 

สำยกำรบินไทย เคาท์เตอร์ D โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท แพนด้ำ ฮอลิเดย์ คอยให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน  

10.50 น. เหินฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง เท่ียวบินท่ี TG 612 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
14.05 น. เดินทางถึง สนำมบินอูเจียป้ำ เมืองคุนหมิง  (เวลาประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง แนะน าทุก

ท่านปรับนาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกแก่การนัด
หมาย) คุนหมิงเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑล
ยูนนาน คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิท าให้มี
อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีจึงท าให้มี ทัศนียภาพสวยงาม
มากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” 
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วน าท่านเดินทาง
โดยรถสู่ เมืองต้ำลี่  (ระยะทาง 319 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ชมความงาม
ของสองข้างทางเมืองต้าหล่ี  

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร หลังอำหำรน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพัก 
   ท่ีพัก  WEI SELECT DALI SHANHAIWAN HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
วันท่ีสอง เมืองโบรำณต้ำลี่ – ผ่ำนชมเจดีย์สำมองค์ – โค้งแรกของแม่น  ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – 

เมืองจงเตี ยน (แชงกรีล่ำ)  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเที่ยวชมควำมงดงำมของ เมืองโบรำณต้ำลี่ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ อาณาจักรน่านเจ้า เมือง
โบราณต้าล่ีมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง และได้มีการบูรณะสร้างขึ้นอีกครั้งเมื่อปี  ค.ศ. 1382 หรือประมาณ 
636 ปีมาแล้ว มีพื้นที่ทั้งหมด 3 ตารางกิโลเมตร แม้ได้ผ่านกาลเวลามาช้านาน แต่ก็ยังคงอยู่ในสภาพ
ค่อนข้างสมบูรณ์ ประตูเมืองทั้งด้านใต้และด้านเหนือที่มีสถาปัตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของถนน
สายเก่าแก่ มีบ้านโบราณปลูกสร้างไว้กระจัดกระจาย มีถนนสายเก่าที่ตัดผ่านตัวเมืองโบราณสายหนึ่ง ซึ่ง
ทุกวันนี้ได้กลายเป็นถนนย่านการค้าที่เจริญ ตามสองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านค้า พ่อค้าชาวชนชาติไป๋ที่
แต่งชุดประจ าชนชาติก าลังค้าขายสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ   ร้านกาแฟและร้านน้ าชาที่ประกอบการโดย
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ชาวต่างชาติ ถนนสายนี้ จึงขึ้นชื่อว่า "ถนนสายต่างชาติ" ถนนสายนี้มีกล่ินอายของทั้งความเก่าแก่และ
ความทันสมัย ผสมผสานกัน นับเป็นทัศนียภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน จากนั้นน าท่าน ผ่ำนชมเจดีย์
สำมองค์ แห่งเมืองต้าล่ี ถือได้ว่าเป็นส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยน่านเจ้าและต้าล่ี เจดีย์สามองค์เริ่ม
ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.836 ในสมัยราชวงศ์ถัง เจดีย์องค์หลักมีชื่อว่าเจดีย์ "เชียนหลินถ่า" สูงประมาณ ๗๐ 
เมตร มี ๑๖ ชั้น ตามบริเวณสองข้างของเจดีย์องค์หลักมีเจดีย์ขนาดเล็กสร้างอยู่เคียงกันด้านละแห่ง เจดีย์
สามองค์นี้มีรูปทรงที่สอดรับกลมกลืนกัน โดยใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 40 ปี จึงสร้างเสร็จเรียบร้อย  
ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าล่ี  พร้อมทั้งชมทัศนีย์ภาพอันงดงามของทะเลสาบเอ๋อไห่ หรือ 
ทะเลสาบหนองแสในต านาน 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
 น าท่านเดินทางสู่ โค้งแรกของแม่น  ำแยงซีเกียง ซึ่งแม่น้ าแยงซีไหลผ่านที่ราบสูงธิเบตสู่ทิศตะวันออก

เฉียงใต้มาถึงจงเตี้ยนหักมุมไหลขึ้นไปทางภาคเหนืออย่างเชี่ยวกราดจนเป็นรูปตัว  V อย่างตื่นตาตื่นใจ 
บริเวณนี้เป็นทางข้ามฟากโบราณทางยุทธศาสตร์ สมัยสามก๊กขงเบ้งพิชิตยูนนาน เมื่อ 1,800 ปีก่อนกุบไล
ข่านพิชิตตาลีบูเมื่อ 1,000 ปีก่อนและสมัยสงครามกลางเมือง 1934 คอมมิวนิสต์เดินทัพทางไกล ล้วน
ข้ามฟาก ณ หมู่บ้านกลองหิน (สือกู่เจ้ิน) บริเวณฟ้าใส น้ าเชี่ยว ป่าไม้อุดมสมบูรณ์  น า ท่ า น
เดินทางชม ช่องแคบเสือกระโจน หรือ ช่องแคบเสือกระโดด ซึ่งเป็นบริเวณที่ราบสูงต่อจากทิเบต เมื่อ
สายแม่น้ าแยงซีเกียงไหลผ่านมาถึงด้านหลังของเทือกเขาหิมะมังกรหยก และเทือกเขาหิมะฮาบา ซึ่งทั้ง
สองสูงกว่า 5,000 เมตร ใช้เวลาหลายล้านปี กัดเซาะจนเกิดเป็นหุบเหวที่ลึกที่สุดในโลก บางช่วงลึกถึง 
3,900 เมตร บางช่วงแคบเพียง 30 เมตร มีคนพบเห็นเสือกระโจนผ่านแม่น้ าอันเชี่ยวกรากไปได้ จึงเป็น
ที่มาของช่องแคบเสือกระโจน น าท่านเดินทางต่อจนถึง เมืองจงเตี ยน (แชงกรีล่ำ) เมืองจงเตี้ยนตั้งอยู่
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี  ของเมืองล่ีเจียงและ
อาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติ
ที่งดงามของป่าไม้ ทุ่งหญ้า ภูเขา ทะเลสาบ  และสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนีย์ภาพที่
งดงามตลอดการเดินทาง ท่านจะไดช้มธรรมชาติของแชงกรีล่า 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร หลังอำหำรน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพัก  
  ท่ีพัก  SHANGRI-LA HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
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วันท่ีสำม หุบเขำพระจันทร์สีน  ำเงิน (นั่งกระเช้ำ) – วัดลำมะซงจ้ำนหลิง – เมืองลี่เจียง – สระน  ำมังกรด ำ – 
เมืองโบรำณลี่เจียง    

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านไปยังเชิงเขาเพื่อโดยสาร กระเช้ำไฟฟ้ำ ขึ นไปยัง หุบเขำพระจันทร์สีน  ำเงิน  THE VALLEY 

OF BLUE MOON   ซึ่ งบริ เวณทั้ ง เขาปกคลุมด้ วยต้น
กุหลาบพันปี หรือดอกคามีเลีย ซึ่งจะออกดอกหลากสีสันทั้ง
ขาว ชมพ ูชมพูเข้มให้ทุกท่านได้ชื่นชมความงามในช่วงเดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม บริเวณตอนกลางหุบเขา ท่านจะได้พบ
กับความงามของทุ่งหญ้า ป่าสนทะเลสาบเล็กๆ และฝูง
จามรีที่ออกหาอาหารและเล็มหญ้าส่วนเดือนกันยายน-
เมษายน  หุบเขานี้จะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนไปทั่วเช่นกัน เมื่อโดยสารกระเช้าไปถึงยอดเขาสูงกว่า
ระดับน้ าทะเลประมาณ 4,000 เมตร ท่านจะได้สัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตาภายใต้ท้องฟ้าสีคราม 
งดงามดั่งภาพวาด ให้ท่านมีเวลาชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงาม ตื่นตาของลานหิมะและทิวทัศน์เบื้องล่าง 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
 น าท่านเดินทางสู่ วัดลำมะซงจ้ำนหลิง ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฝอปิง ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ 4 

กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจ าพรรษาอยู่กว่า 
700 รูป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัย
จักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง ได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้ง โครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตาม
แบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต)มีหอประชุมหลัก 2 ห้อง และโอบล้อมไปด้วยห้องพักส าหรับ 
พระกว่า 100 ห้อง นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งพระพุทธรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียง
มากที่สุด จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถสู่ เมืองล่ีเจียง (ระยะทาง 195 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
3-4 ชั่วโมง) ให้ท่านได้ชื่นชมกับทัศนียภาพระหว่างสองข้างทาง พร้อมทั้งพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 

 น าท่านชม สวนสำธำรณะเหยหลงถำน หรือ สระน  ำมังกรด ำ อยู่ที่ทางชานเมืองด้านเหนือเล่ากันว่าเมื่อ
หลายร้อยปีก่อนที่นั่นยังเป็นบ่อน้ าธรรมดา อยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านเห็นมังกรด าโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ าแห่ง
นั้น จึงเกิดความศรัทธาต่อมังกร น าท่านสู่ เมืองโบรำณลี่เจียง ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เรื่องความ
สวยงามของเมืองโบราณย่านเมืองเก่าล่ีเจียงมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปได้มากกว่า 800 ปี และเคยเป็น
จุดแลกเปล่ียนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse สายเก่า ยานเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลอง
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และสะพานที่มีอยู่มากมาย จนได้รับการขนานนามว่า เวนิสแห่งตะวันออก เมืองเก่าล่ีเจียง มี
สถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแตกต่างไปจากเมืองโบราณอื่นๆของจีน เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้ง
รกรากของชาวหน่าซี หรือ นาสี มาตั้งแต่สมัยโบราณ 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร หลังอำหำรน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพัก  
     ท่ีพัก LI JIANG GEAND HAYAT HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
วันท่ีสี่ ภูเขำหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้ำใหญ่) – ชมโชว์จำงอวี โหมว – อุทยำนน  ำหยก – เมืองลี่เจียง 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านสู่ ภูเขำหิมะมังกรหยก น าท่านเปล่ียนนั่งรถภายในอุทยานเพื่อเดินทางสู่จุดนั่งกระเช้าที่ระดับ

ความสูง 3,356 เมตร น าท่านนั่งกระเช้ำใหญ่ขึ นสู่  ภูเขำหิมะมังกรหยก สู่จุดชมวิวสูงสุด จาก
ระดับน้ าทะเล 4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิด เพื่อชม
ทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อ
มองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรก าลังเล้ือยบนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้น ดูราว
กับหยกขาวที่ตัดกันสีน้ าเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาวก าลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ช่ือว่า
ภูเขาหิมะมังกรหยก ให้ท่านได้ชื่นชมและด่ืมด่ ากับความหนาวเย็นของธรรมชาติ  
น าท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้
ก ำกับช่ือก้องโลก จำง อวี  โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกร
หยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดย
ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง ตระการตา เล่า
เรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ  

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
จากนั้นน าท่านชม อุทยำนน  ำหยก เป็นอุทยำนน  ำตกท่ีสวยงำม ที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนเผ่านา
ซีแทรกซึมกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติของ ภายในอุทยานน้ าตก ประกอบด้วยประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้น
แกะสลักด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ าตกมังกรที่ไหลหล่ังไปตามไหล่เขา แบ่งเป็น 3 ชั้น 
ชั้นแรกชื่อว่า มังกรออกถ้ า ชั้นที่สองชื่อว่า มังกรเล่นน้ า ชั้นที่สามชื่อว่า มังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้
เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ป ี 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  
  ท่ีพัก LI JIANG GEAND HAYAT HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 



 

หน้า 7 
 

วันท่ีห้ำ เมืองลี่เจียง นั่งรถไฟควำมเร็วสูง สู่ เมืองคุนหมิง – อุทยำนน  ำตกกลำงเมืองคุนหมิง – อิสระช็อปปิ้ง
เมืองคุนหมิง 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
08.24 น. น าท่านเดินทางด้วย รถไฟควำมเร็วสูง ขบวนท่ี D8662 สู่ เมืองคุนหมิง  

ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 
10.30 น. เดินทางถึง เมืองคุนหมิง  
เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
 หลังอาหารน าท่านสู่ อุทยำนน  ำตกกลำงเมืองคุนหมิง Kunming Waterfall Park หรืออีกชื่อนึ่งคือ 

Niulan River Waterfall Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน ภายใน
ประกอบไปด้วยน้ าตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ ไฮไลท์ของสวนอย่างน้ าตกใหญ่
ยักษ์นั้น กว้างกว่า 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน้ าตกฝีมือมนุษย์ที่ยาวติดอันดับของ
เอเชียเลยก็ว่าได้ จากนั้นน าท่าน อิสระช้อปปิ้งเมืองคุนหมิง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมายหลากหลาย 
ทั้งของแบรนด์เนมต่างชาติ ของแบรนด์เนมจีน เส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า ตลอดจนของกิน   

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  
 ท่ีพัก  SOFITEL  HOTEL (5 ดำว)  หรือเทียบเท่ำ 

วันท่ีหก วัดหยวนทง – สนำมบิน – กรุงเทพฯ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
 จากนั้นน าท่านชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็น วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง 

มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบ
จีนโบราณ ศำลำแปดเหลี่ยมกลำงน  ำ  มี โบสถ์ที่งดงาม และ
ทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง น าท่านนมัสการ พระพุทธ
ชินราชจ าลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ.เกรียงศักดิ์ 
ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการอัญเชิญมาประดิษฐานมาที่วัด 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
หลังรับประทานอาหาร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 

15.20 น. เหินฟ้ากลับ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 613  
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
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16.30 น. ถึง กรุงเทพฯ สนำมบินสุวรรณภูมิ ด้วยความประทับใจในการท่องเที่ยวและการบริการ 

 

รำยกำรทัวร์นี   พัก 5 ดำวตลอดเส้นทำง // ไม่เข้ำรำ้นรัฐบำล 

                              ไม่รวมทิปไกด์ และ คนขับรถ วันละ 20 หยวน 
 

“คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด ส าหรับคุณ” 

 

 

  
วันท่ีเดินทำง 

  
ผู้ใหญ่ 

  

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
เด็กมีเตียงเสรมิ 
(เด็ก 2-11 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
เด็กไม่มีเตียงเสรมิ 

(เด็ก 2-11 ปี) 

พักเด่ียว 
จ่ำยเพ่ิม 

28 ธ.ค – 02 ม.ค 63 41,900.- 39,900.- 36,900.- 7,500.- 

18 - 23  ม.ค 63 39,900.- 37,900.- 35,900.- 7,500.- 

15 - 20 ก.พ 63  39,900.- 37,900.- 35,900.- 7,500.- 

21 – 26 มี.ค 63 39,900.- 37,900.- 35,900.- 7,500.- 

11 – 16 เม.ย 63  41,900.- 39,900.- 36,900.- 7,500.- 

12 – 17 เม.ย 63 41,900.- 39,900.- 36,900.- 7,500.- 

13 – 18 เม.ย 63 41,900.- 39,900.- 36,900.- 7,500.- 

รำยกำรท่องเที่ยวนี อำจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตำมควำมเหมำะสม 
ทั งนี ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยดึถอืตำมสภำพกำรณแ์ละประโยชนข์องทำ่นเป็นส ำคัญ 
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เงื่อนไข    รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่
บริษัทฯ ได้รับการส ารอง ที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ปรับเปล่ียนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถไป
เที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  ทาง
บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี รวม  
 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ   
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการก าหนด  
 ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 
 หัวหน้าทัวร์ช านาญเส้นทาง   
 น้ าด่ืมวันละ1 ขวด/ท่าน/วัน   

อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม  
 ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกิน 30 กิโลกรัม   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มส่ังพิเศษ   
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี)  
 ทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน / คน / วัน 
 ทิปไกด์คนขับรถ  วันละ 10 หยวน / คน / วัน 
 ทิปหัวหน้ำทัวร์ไทยตำมควำมพึงพอใจของท่ำน 

เงื่อนไขกำรจองวำงเงินมัดจ ำท่ำนละ 15,000 บำท โดยโอนเข้าบัญชี  
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กำรโอนเงินเข้ำ บัญชี   
ช่ือบัญชี ธนำคำร สำขำ ประเภท เลขท่ีบัญชี 

MR. ZHOU ZHIHONG กสิกรไทย เซ็นทรัล ปิ่นเกล้ำ ออมทรัพย์ 758-2-42304-5 
MR. ZHIHONG ZHOU ไทยพำณิชย์ เดอะวอล์ค รำชพฤกษ์ ออมทรัพย์ 403-422090-1 

เงื่อนไขยกเลิก  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน    คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทัวร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน   คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน    ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี 

เอกสำรกำรขอวีซ่ำจีน (ข้อมูล ณ วันท่ี 22 เมษำยน 2558) 
**เอกสำรท่ีใช้ยื่นวีซ่ำจีนค่ะ  ส ำหรับผู้ใหญ่อำยุ 18 ปีขึ นไป เกิดท่ีไทย** 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ำยขนำด 33 มม. x 48 มม. 2 ใบ พื นหลังขำวเท่ำนั น!!  ต้องเปิดหู ห้ำมใส่เครื่องประดับ ห้ำมสวม

เสื อสีขำวถ่ำยรูป **ไม่เอำรูปข้ำรำชกำรค่ะ ห้ำมเขียนช่ือ-นำมสกุลด้ำนหลังรูป ห้ำมแม็ครูปหรือใช้คลิป
หนีบติดกับพำสปอร์ต         (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59) 

 ใบกรอกขอ้มูลด้านท้ายโปรแกรมค่ะ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 ส าเนาบัตรประชาชน  
ส ำหรับเด็กอำยุต ำกว่ำ 18 ปี ใช้เอกสำรดังนี ค่ะ 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเส้ือสี

ขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบ
กระดาษติดกับ*ส าเนาใบเกิด (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59) 

 ส าเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา 
 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา 
 กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปล่ียนชื่อด้วยค่ะ 
กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี เดินทำงกับญำติ 
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 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเส้ือสี

ขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบ
กระดาษติดกับ*ส าเนาใบเกิด (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59) 

 ส าเนาใบสูติบัตร 
 ส าเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา 
 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา 
 กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปล่ียนชื่อด้วย 
 สาวประเภทสองแต่งกายเป็นสตรี ต้องใช้หนังสือรับรองการท างาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเท่านั้น 
      (กฎใหม่ * 22 ธ.ค. 57 สาวประเภทสอง (แบบชัดเจน ในรูปถ่าย) หรือ ผู้ชายจริง (แบบคลุมเครือ ไว้ผมยาว      

หน้าตาสะสวย) จะต้องไปด าเนินการท าวีซ่าจีนเองในทุกขั้นตอน 

 พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริง (อาจมีการยกเลิกชั่วคราว แล้วแต่สถานการณ์) 
 ข้อมูลส ำคัญ  * กรุณำกรอกข้อมูลจริงในเอกสำรท่ีทำงบริษัทจัดให้ 
  นักเรียน นักศึกษา........แจ้งชื่อสถานที่ศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
  ผู้ที่ท างาน.......แจ้งชื่อสถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ที่ท างาน หมายเลขโทรศัพท์ 
  ที่อยู่ปัจจุบันของผู้เดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านที่ติดต่อได้ 
  ผู้ที่แต่งงานแล้ว ต้องให้รายละเอียดของสามี หรือ ภรรยา หรือบุตรธิดา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
  ผู้ที่เป็นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดาหรือมารดา หรือ พี่น้อง หรือญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
  ผู้เดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริง  

 
 
โปรดรับทรำบว่ำ  
ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตัว 
ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องเผ่ือเวลาท าวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน 
กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย

และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชีธนาคารประเภทออม
ทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน 
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กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง 

ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้ส าหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่า
ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 
อย่างน้อย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรืออาจเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร ซึ่งเป็น
เอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งทางบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระช้ันชิด  

ท่านที่ถือหนังสือเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเที่ยวทิเบต ต้องใช้หนังสือเดินทางแบบปกติ 
ท่านที่ถือบัตร APEX ต้องท าวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บัตร APEX แทนวีซ่าจีนได้ 
ท่านที่ถือบัตร APEX หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าประเทศจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 

โดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสาร
นั้นๆ 

กรุณำส่งเอกสำรยื่นวีซ่ำก่อนเดินทำง อย่ำงน้อย 7 วันท ำกำร 
อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน 2-3 วัน  จ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิมท่านละ 1200.- 
อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน 1 วัน  มีการยกเลิกระเบียบการยื่นขอวีซ่าด่วน 1 วัน ส าหรับบริษัททัวร์แล้ว / ถ้าท่านมีความ
ประสงค์จะยื่น วีซ่าด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม  และ ไปยื่นเอกสารและชี้แจงความ
จ าเป็นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจในการพิจารณาและการอนุมัติขึ้นอยู่กับสถานทูต 
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ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี !!!! 
เอกสำรท่ีใช้ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำระบรุำยละเอียดทั งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ชื่อ-นามสกุล(MISS./MRS./MR.)NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส........................................................................................................ 
ที่อยู่ปัจจบุัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน) 
........................................................................................................................................................................................
....................................................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ............................................ 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา(กรณีเกษียนแล้วให้ลงช่ือและท่ีอยู่ที่ท ำงำนเก่ำแทน) 
........................................................................................................................................................................................ 
ต าแหน่งงาน.................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ..............................โทร ....................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่........................เดือน.....................ป.ี.....................  ถึง วันที่..................เดือน.....................ปี........................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ............................................... 
เมื่อวันที่........................เดือน...................ปี.......................  ถึง วันที่...................เดือน.....................ปี........................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์  
1. (MISS. / MRS. / MR. NAME...........................................................RELATION....................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.)NAME...........................................................RELATION........................................................ 
หมำยเหตุ 
**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  
ท้ังนี้เพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
**   แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  
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ใบจองทัวร์ 
รำยละเอียดผู้จองทัวร์ 
ข้าพเจ้า.............................................................................................โทรศัพท์มือถือ.......... .....................................
โทรศัพท์บ้าน........................................โทรศัพท์ที่ท างาน.................................แฟ็กซ์..................................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่.............................ซอย.............. ............................ต าบล/แขวง..............................................
อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.................................................... 
อีเมล์......................................................................................ID LINE………………………………..……………………..……........ 
(กรุณำระบุอีเมล์หรือ LINE  เพื่อประโยชน์ในกำรรับส่งเอกสำร โปรแกรมทัวร์ ใบนัดหมำยเดินทำง ใบเสร็จรับเงิน เปน็ต้น) 

รำยละเอียดโปรแกรมทัวร์ท่ีจอง 
โปรแกรม..................................................................................................จ านวน......................วัน......................คืน 
เดินทางโดยสายการบิน.............................................................วันที่เดินทาง............................................................. 
ราคาทัวร์.......................................ที่นั่งบนเครื่อง……………..…..…..…  เบอร์สมาชิก................................................... 

อาหาร  ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสวิรัติ 

พร้อมแนบส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตมำด้วย 
(เงื่อนไข : เมื่อส่งเอกสำรกำรจองแล้ว แต่มีกำร ยกเลิกภำยหลัง จะต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยท่ีทำงบริษัทฯ ได้
ด ำเนินกำรไปแล้วตำมจริง) 
หมายเหตุ : กรุณาส่งใบการจองได้ที่ ID LINE ; panda3318 หรือแฟ็กซ์ 02-4961290  
อีเมล์; salespandaholiday@gmail.com พร้อมโอนเงินค่าจองเข้าบัญชีดังนี้ 
 
 
 

.............................................................                                                                                                                                      
ผู้จองทัวร์ 

บริษัท แพนด้ำ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 
ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มีเกียรติท่ีให้ควำมไว้วำงใจใช้บริกำรทัวร์ของเรำ 

mailto:salespandaholiday@gmail.com

