
 

 



 

  
โปรแกรมทัวร์ 
วันแรก กรุงเทพฯ – เมืองคุนหมิง – เมืองต้าลี่  
08.30 น. คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 

เคาท์เตอร์ D โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสาร  
10.50 น. เหินฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
 
 

วันที่ ก าหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – เมืองคุนหมิง – เมืองต้าลี ่ -   WEI SELECT DALI 
SHANHAIWAN HOTEL  
(5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

2 เมืองโบราณต้าลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – โค้ง
แรกของแม่น  าแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน  

   SHANGRI–LA HOTEL (5 
ดาว) หรือเทียบเท่า 

3 วัดลามะซงจ้านหลิง – เมอืงเต๋อชิง – วัดตงจู๋หลิน 
- ภูเขาหิมะเหมยลี ่

   HIGH MOUTAIN RESORT 
DEQIN (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

4 อุทยานบาลากือจอง (รวมรถแบตเตอรี่) - เมือง
โบราณจงเตี ยน 

   SHANGRI–LA HOTEL 
(5ดาว) หรือเทียบเท่า 

5 หุบเขาพระจันทร์สีน  าเงิน (รวมกระเช้า) – ลี่เจียง 
- สระน  ามังกรด า - เมืองโบราณลี่เจียง 

   LIJIANG GRAND HAYAT 
HOTEL (5ดาว) หรือเทียบเท่า 

6 ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้า) – โชว์จางอวี 
โหมว – อุทยานน  าหยก -  ไป่สุ่ยเหอ (นัง่รถราง)    

   LIJIANG GRAND HAYAT 
HOTEL (5 ดาว)หรือเทียบเท่า 

7 นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองคุนหมิง – อุทยาน
น  าตกคุนหมิง – อิสระช้อปปิ้งเมืองคุนหมิง 

   SOFITEL  HOTEL (5 ดาว)            
หรือเทียบเท่า 

8 วัดหยวนทง – เมืองคุนหมิง – กรุงเทพฯ     



 

14.05 น. เดินทางถึง สนามบินอูเจียป้า เมืองคุนหมิง  (เวลาประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 
แนะน าทุกท่านปรับนาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกแก่การนัดหมาย) คุนหมิงเมืองหลวงและ
เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิงได้ชื่อ
ว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิท าให้มีอากาศเย็นสบาย
ตลอดท้ังปีจึงท าให้มี ทัศนียภาพสวยงามมากมาย จน
ได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และมีชน
กลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งท่ีมีเสน่ห์ดึงดูด
นักท่องเท่ียวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศท่ีไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป หลังจากผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองแล้วน าท่านเดินทางโดยรถสู่ เมืองต้าลี่  (ระยะทาง 319 กิโลเมตร ใช้เวลาในการ
เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ชมความงามของสองข้างทางเมืองต้าหลี่ หรือ  ต้าลี่ ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นมณฑลชายแดนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเป็น
เขตชุมชนของชนชาติไป๋ซึ่งเป็นชนชาติส่วนน้อยชนชาติหนึ่งของจีนประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี
เขตภาคเหนือส่วนใหญ่ของจีนยังคงมีอากาศหนาวอยู่แต่ท่ีเมืองต้าลี่ได้ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้ว
ท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิก าลังสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป  ดอกไม้นานาพันธุ์ก าลังบาน
สะพรั่งจึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีดี เดินทางถึงเมืองต้าลี ่

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
   ที่พัก  WEI SELECT DALI SHANHAIWAN HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
วันที่สอง เมืองโบราณต้าลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – โค้งแรกของแม่น  าแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือ

กระโจน  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเท่ียว ชมความงดงามของ เมืองโบราณต้าลี่ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ อาณาจักรน่านเจ้า 
เมืองโบราณต้าลี่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง และได้มีการบูรณะสร้างขึ้นอีกครั้งเมื่อปี  ค.ศ. 1382 
หรือประมาณ 636 ปีมาแล้ว มีพื้น ท่ีท้ังหมด 3 
ตารางกิโลเมตร แม้ได้ผ่านกาลเวลามาช้านาน แต่ก็
ยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ประตูเมืองท้ัง
ด้านใต้และด้านเหนือท่ีมีสถาปัตยกรรมสอดรับกัน 
ตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่ มีบ้านโบราณปลูก
สร้างไว้กระจัดกระจาย มีถนนสายเก่าท่ีตัดผ่านตัว



 

เมืองโบราณสายหนึ่ง ซึ่งทุกวันนี้ได้กลายเป็นถนนย่านการค้าท่ีเจริญ ตามสองข้างถนนเต็มไปด้วย
ร้านค้า พ่อค้าชาวชนชาติไป๋ท่ีแต่งชุดประจ าชนชาติก าลังค้าขายสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ  ร้านกาแฟ
และร้านน้ าชาท่ีประกอบการโดยชาวต่างชาติ ถนนสายนี้ จึงขึ้นชื่อว่า "ถนนสายต่างชาติ" ถนนสาย
นี้มีกลิ่นอายของท้ังความเก่าแก่และความทันสมัย ผสมผสานกัน นับเป็นทัศนียภาพท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะตน จากนั้นน าท่าน ผ่านชมเจดีย์สามองค์ แห่งเมืองต้าลี่ ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่
ในสมัยน่านเจ้าและต้าลี่ เจดีย์สามองค์เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.836 ในสมัยราชวงศ์ถัง เจดีย์องค์
หลักมีชื่อว่าเจดีย์ "เชียนหลินถ่า" สูงประมาณ ๗๐ เมตร มี ๑๖ ชั้น ตามบริเวณสองข้างของเจดีย์
องค์หลักมีเจดีย์ขนาดเล็กสร้างอยู่เคียงกันด้านละแห่ง เจดีย์สามองค์นี้มีรูปทรงท่ีสอดรับกลมกลืน
กัน โดยใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 40 ปี จึงสร้างเสร็จเรียบร้อย ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้า
ลี ่พร้อมท้ังชมทัศนีย์ภาพอันงดงามของทะเลสาบเอ๋อไห่ หรือ ทะเลสาบหนองแสในต านาน 

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางสู่ โค้งแรกของแม่น  าแยงซีเกียง ซึ่งแม่น้ าแยงซีไหลผ่านท่ีราบสูงธิเบตสู่ทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้มาถึงจงเตี้ยนหักมุมไหลขึ้นไปทางภาคเหนืออย่างเชี่ยวกราดจนเป็นรูปตัว  V 
อย่างตื่นตาตื่นใจ บริเวณนี้เป็นทางข้ามฟากโบราณทางยุทธศาสตร์ สมัยสามก๊กขง เบ้งพิชิตยูนนาน 
เมื่อ 1,800 ปีก่อนกุบไลข่านพิชิตตาลีบูเมื่อ 1,000 ปีก่อนและสมัยสงครามกลางเมือง 1934 
คอมมิวนิสต์เดินทัพทางไกล ล้วนข้ามฟาก ณ หมู่บ้านกลองหิน (สือกู่เจิ้น) บริเวณฟ้าใส น้ าเชี่ยว 
ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ น าท่านเดินทางชม ช่องแคบเสือกระโจน หรือ ช่องแคบเสือกระโดด ซึ่งเป็น
บริเวณท่ีราบสูงต่อจากทิเบต เมื่อสายแม่น้ าแยงซีเกียงไหลผ่านมาถึงด้านหลังของเทือกเขาหิมะ
มังกรหยก และเทือกเขาหิมะฮาบา ซึ่งท้ังสองสูงกว่า 5,000 เมตร ใช้เวลาหลายล้านปี กัดเซาะจน
เกิดเป็นหุบเหวท่ีลึกท่ีสุดในโลก บางช่วงลึกถึง 3,900 เมตร บางช่วงแคบเพียง 30 เมตร จะได้ยิน
สายน้ ากระแทกหินดังคึกโครม  

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
  ที่พัก  SHANGRI-LA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
วันที่สาม วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองเต๋อชิง – วัดตงจู๋หลิน- ภูเขาหิมะเหมยลี่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้านหลิง ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฝอปิง ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทาง

เหนือ 4 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจ า
พรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ท่ี 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วง



 

ศตวรรษท่ี 18 สมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง ได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้ง โครงสร้าง
ของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต)มีหอประชุมหลัก 2 ห้อง และ
โอบล้อมไปด้วยห้องพักส าหรับ พระกว่า 100 ห้อง นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมท้ัง
พระพุทธรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถสู่ เมืองลี่เจียง 
(ระยะทาง 195 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง) ให้ท่านได้ชื่นชมกับทัศนียภาพ
ระหว่างสองข้างทาง พร้อมท้ังพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 

 น าท่านเดินทางขึ้นสู่ทิศเหนือของมณฑลยูนนานชายแดนทิเบต-ยูนนาน-เสฉวนสู่  เมืองเต๋อชิง 
หรือ ตี๋ชิ่งซึ่งเป็นเมืองในเขตท่ีราบสูงทิเบต-ตี๋ชิ่งชื่อเมืองมีความหมายว่าเป็นสถานท่ีอันเป็นสิริมงคล
ชาวทิเบตถือว่าดินแดนแถบนี้เป็นแคว้นกัมของทิเบตแต่รัฐบาลจีนประกาศให้รวมไว้ ในมณฑลยูน
นาน  ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับการนั่งรถยนต์ไต่ถนนท่ีสูงเสียดฟ้ารถจะไต่ผ่านหุบเขามากมายเส้นทาง
สุดสวยงาม นับได้ว่าถนนสายนี้เป็นถนนไต่ภูเขาลัดเลาะเส้นขอบฟ้าท่ีสวยท่ีสุดของจีนเส้นทางหนึ่ง 
น าท่านชม วัดตงจู๋หลิน วัดลามะนิกายหมวกเหลืองตัวอาคารตั้งตระหง่านอยู่หน้าหุบเขาสูง เชิญ
ท่านสักการะพระพุทธรูปจาลาซาสมัยราชวงศ์ถัง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเหมยลี่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาหิมาลัยท่ีทอดตัวลงมาจาก

หลังคาโลกทิเบตเป็นแนวเทือกเขาท่ีทอดตัวจากทิศเหนือลงมายังทิศใต้เหมยลี่เป็นยอดเขาสูงสุด
อันดับหนึ่งของมณฑลยูนนาน มีความสูงถึง 6,740 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของเมืองเต๋อชิง ห่างจากตัวเมืองเต๋อชิง ประมาณ 20 กิโลเมตร มีท้ังหมด 13 ยอดเรียกว่า 
เทือกเขาโอรสสวรรค์ อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขา
หิมาลัย  โดยมี “คาวากาโป” เป็นยอดเขาท่ีส าคัญ
ท่ีสุดและสูงท่ีสุดและถือเป็นหนึ่งในแปดยอดเขา
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต ท่ีจะต้องมากราบนมัสการ
และเดินทักษิณาวัตรรอบภูเขาแห่งนี้อย่างน้อยสักครั้ง 
5 หนึ่งในชีวิตไม่ว่าจะเป็นชาวทิเบตในยูนนาน , เสฉ
วน, ชิงไห่ หรือในทิเบตเองต่างเชื่อเหมือนกันว่า  ถ้าชีวิตนี้ไม่ได้มากราบนมัสการและเดินทักษิณา
วัตรรอบ “คาวากาโป” เมื่อตายไปจะไม่ได้ไปสู่ภพภูมิท่ีดีดังนั้นเมื่อถึงปลายฤดูใบไม้ร่วงต่อต้นฤดู
หนาวของทุกปีจะ มีชาวทิเบตเดินทางมาท่ีนี่กันเป็นประจ า ยอดเขา“คาวากาโป”ได้รับการยกย่อง



 

ให้เป็น “ยอดเขาท่ีมีรูปทรงงดงามท่ีสุดในโลก” คล้าย ปิรามิดทองค า โดยเฉพาะยามพระอาทิตย์
สาดแสงส่องสะท้อนไปบนเกล็ดหิมะขาวท่ีปกคลุมยอดเขาตลอดเวลา  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
     ที่พัก HIGH MOUTAIN RESORT DEQIN (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
วันที่สี่ อุทยานบาลากือจอง (รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองโบราณจงเตี ยน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานบาลากือจอง ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองจงเตี้ยน บนภูเขาท่ี

ปกคลุมด้วยหิมะ หุบเขาธารน ้าแข็งแม่น ้าและทะเลสาบ,ป่าไม้รวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นยอดเขาท่ีปก
คลุมด้วยหิมะเป็นท่ีรู้จักในชื่อ “จุดสูงสุดของแชงกรีล่า Shangri-La“ ท่ีความสูง5,545 เมตร จาก
ระดับน ้าทะเลจุดต ่าสุดติดอยู่ท่ีหมู่บ้านชายแดนของมณฑล
เสฉวนหุบเขาสูงเฉลี่ยประมาณ2,650เมตรและเป็น 1 ใน3 
ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพื้นเมืองคังบ้ามีพื้นท่ีท้ังหมด 176 
ตารางกิโลเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังปีอยู่ท่ีประมาณ14.8
องศาเซลเซียสมีภูมิ ทัศน์ ท่ีหลากหลาย กลมกลืนกับ
วัฒนธรรม  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านเดินทางกลับ เมืองโบราณจงเตี ยน หรือ แชงกรีล่า สวรรค์บนดินท่ีท่ีทุกคนต่าง
ใฝ่ฝันจะไปให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชนเผ่าทิเบต ท่ียังคง
แต่งกายเอกลักษณ์ชนเผ่าในชีวิตประจ าวันให้เห็นอยู่ท่ัวไปในเมือง 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
  ที่พัก SHANGRI–LA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้า หุบเขาพระจันทร์สีน  าเงิน (รวมกระเช้า) – เมืองลี่เจียง - สระน  ามังกรด า - เมืองโบราณลี่เจียง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านไปยังเชิงเขาเพื่อโดยสาร กระเช้าไฟฟ้า ขึ นไปยัง หุบเขาพระจันทร์สีน  าเงิน  The Valley 
of Blue moon   ซึ่งบริเวณท้ังเขาปกคลุมด้วยต้นกุหลาบพันปี หรือดอกคามีเลีย ซึ่งจะออกดอก
หลากสีสันท้ังขาว ชมพู ชมพูเข้มให้ทุกท่านได้ชื่นชมความงามในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม บริเวณ
ตอนกลางหุบเขา ท่านจะได้พบกับความงามของทุ่งหญ้า ป่าสนทะเลสาบเล็กๆ และฝูงจามรีท่ีออกหา
อาหารและเล็มหญ้าส่วนเดือนกันยายน-เมษายน  หุบเขานี้จะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนไปท่ัว



 

เช่นกัน เมื่อโดยสารกระเช้าไปถึงยอดเขาสูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 4,000 เมตร ท่านจะได้สัมผัส
ลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตาภายใต้ท้องฟ้าสีคราม 
งดงามดั่งภาพวาด ให้ท่านมีเวลาชื่นชมทัศนียภาพอัน
สวยงาม ตื่นตาของลานหิมะและทิวทัศน์เบื้องล่าง 
จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถสู่ เมืองลี่เจียง (ระยะทาง 
195 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง) 
ให้ท่านได้ชื่นชมกับทัศนียภาพระหว่างสองข้างทาง 
พร้อมท้ังพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน  ามังกรด า อยู่ท่ีทางชานเมืองด้านเหนือเล่ากัน

ว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนท่ีนั่นยังเป็นบ่อน้ าธรรมดา อยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านเห็นมังกรด าโผล่ขึ้นมาจาก
บ่อน้ าแห่งนั้น จึงเกิดความศรัทธาต่อมังกร น าท่านสู่ เมืองโบราณลี่เจียง ซึ่งเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียง
โด่งดัง เรื่องความสวยงามของเมืองโบราณย่านเมืองเก่าลี่เจียงมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปได้
มากกว่า 800 ปี และเคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse สายเก่า 
ยานเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานท่ีมีอยู่มากมาย จนได้รับการขนานนามว่า เวนิ
สแห่งตะวันออก เมืองเก่าลี่เจียง มีสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแตกต่างไปจากเมือง
โบราณอ่ืนๆของจีน เนื่องจากเป็นเมืองท่ีตั้งรกรากของ   ชาวหน่าซี หรือ นาสี มาตั้งแต่สมัยโบราณ 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
 ที่พัก  LIJIANG GRAND HAYAT HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

วันที่หก    ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้า) – โชว์จางอวี โหมว – อุทยานน  าหยก -  ไป่สุ่ยเหอ (นั่งรถราง)    
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก น าท่านเปลี่ยนนั่งรถภายในอุทยานเพื่อเดินทางสู่จุดนั่งกระเช้าท่ี

ระดับความสูง 3,356 เมตร น าท่าน นั่งกระเช้าใหญ่  ขึ นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก สู่จุดชมวิวสูงสุด 
จากระดับน้ าทะเล 4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดท้ังปีอย่างใกล้ชิด เพ่ือ
ชมทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดท่ีสูงท่ีสุดและสวยงามท่ีสุด ตลอดสองข้างทางท่ีขึ้นยอดเขา ทิวเขา
แห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรก าลังเลื้อยบนพื้นสีขาวของหิมะท่ีปก
คลุมอยู่นั้น ดูราวกับหยกขาวท่ีตัดกันสีน้ าเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาวก าลังล่องลอยอยู่บน



 

ฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยก ให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มด่ ากับความหนาวเย็นของ
ธรรมชาติ  
น าท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดย
ผู้ก ากับชื่อก้องโลก จาง อวี  โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะ
มังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการ
แสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง ตระการ
ตา เล่าเร่ืองราวชีวิตความเป็นอยู ่และชาวเผ่าต่างๆ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
จากนั้นน าท่านชม อุทยานน  าหยก เป็นอุทยานน้ าตกท่ีสวยงาม ท่ีมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชน
เผ่านาซีแทรกซึมกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติของ ภายในอุทยานน้ าตก ประกอบด้วยประตูสวรรค์ ซึ่ง
มีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ าตกมังกรท่ีไหลหลั่งไปตามไหล่เขา 
แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกชื่อว่า มังกรออกถ้ า ชั้นท่ีสองชื่อว่า มังกรเล่นน้ า ชั้นท่ีสามชื่อว่า มังกรโบย
บิน และยังมีต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นท่ีสักการะบูชาของคนในพื้นท่ีมีอายุมากกว่า 500 ปี  น าท่านชม 
ธารน้ าขาว หรือ น  าตกไป๋สุ่ยเหอ ธารน้ าท่ีเป็นเชิงชั้นหินปูนสีขาว หลดหลั่นลามางดงาม ดุจจ าลอง
ความงดงามของอุทยานธารขาวกับหวงหลงมารวมกัน 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
 ที่พัก  LIJIANG GRAND HAYAT HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด    นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองคุนหมิง – อุทยานน  าตกคุนหมิง – อิสระช้อปปิ้งเมืองคุนหมงิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
……… น.    น าท่านเดินทาง ด้วยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ ………….... สู่ เมืองคุนหมิง  

(ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
……. น.     เดินทางถึง เมืองคุนหมิง  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลังอาหารน าท่านสู่ อุทยานน  าตกกลางเมืองคุนหมิง ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่และเป็นท่ี

พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว Kunming Waterfall Park หรืออีกชื่อนึ่ง
คือ Niulan River Waterfall Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน 
ภายในประกอบไปด้วยน้ าตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ท่ีสร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ ไฮไลท์ของสวน
อย่างน้ าตกใหญ่ยักษ์นั้น กว้างกว่า 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน้ าตกฝีมือมนุษย์



 

ท่ียาวติดอันดับของเอเชียเลยก็ว่าได้ จากนั้นน าท่าน อิสระช้อปปิ้งเมืองคุนหมิง ให้ท่านได้เลือกซื้อ
สินค้ามากมายหลากหลาย ท้ังของ แบรนด์เนม ต่างชาติ ของแบรนด์เนมจีน เสื้อผ้า กระเป๋า 
รองเท้า ตลอดจนของกิน   

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
 ที่พัก  SOFITEL  HOTEL (5 ดาว)  หรือเทียบเท่า 

วันที่แปด   วัดหยวนทง – เมืองคุนหมิง – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 จากนั้นน าท่านชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็น วัดท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

นครคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 
ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ ศาลาแปดเหลี่ยม
กลางน  า มีโบสถ์ท่ีงดงาม และทัศนียภาพรอบๆ ภูเขา
และเมืองคุนหมิง น าท่านนมัสการ พระพุทธชินราช
จ าลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย สมัยท่ี พณ.เกรียง
ศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการอัญเชิญมาประดิษฐานมาท่ีวัดแห่งนี้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
หลังรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน 

15.20 น.  เหินฟ้ากลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 613  
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

16.30 น.    ถึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความประทับใจในการท่องเท่ียวและการบริการ 
 

 
 
 
 
 

รายการท่องเที่ยวนี อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม 
ทั งนี ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 



 

 
 

 

รายการทัวร์นี   พัก 5 ดาวตลอดเส้นทาง // ไม่เข้าร้านรัฐบาล 
                             ไม่รวมทิปไกด์ และ คนขับรถ วันละ 20 หยวน 

 

“คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด ส าหรับคุณ” 
 

เงื่อนไข    รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีจะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง 
หลังจากท่ีบริษัทฯ ได้รับการส ารอง ท่ีนั่งจากสายการบินและโรงแรมท่ีพักเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีท่ี
ไม่สามารถไปเท่ียวตามสถานท่ีท่ีระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของ
ทางสายการบิน  ทางบริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้น รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

  
วันที่เดินทาง 

  
ผู้ใหญ่ 

  

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กมีเตียงเสริม 
(เด็ก 2-11 ป)ี 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กไม่มีเตียงเสริม 

(เด็ก 2-11 ป)ี 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

10-17 ส.ค. 2562 46,500.- 44,500.- 42,500.- 11,500.- 

21-28 ก.ย. 2562 46,500.- 44,500.- 42,500.- 11,500.- 

18-25 ต.ค. 2562 49,500.- 47,500.- 45,500.- 11,500.- 

20-27 ต.ค. 2562 49,500.- 47,500.- 45,500.- 11,500.- 

22-29 พ.ย. 2562 49,500.- 47,500.- 45,500.- 11,500.- 

27 ธ.ค -3 ม.ค 2562 49,500.- 47,500.- 45,500.- 11,500.- 

29 ธ.ค -5 ม.ค 2562  49,500.- 47,500.- 45,500.- 11,500.- 



 

อัตราค่าบริการนี รวม  
 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเท่ียวบินตามรายการ   
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามท่ีรายการก าหนด  
 ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ  
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ 
 หัวหน้าทัวร์ช านาญเส้นทาง   
 น้ าดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม  
 ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกิน 30 กิโลกรัม   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษ   
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี)  
 ทิปไกดท์้องถิ่น วนัละ 10 หยวน / คน / วัน 
 ทิปไกด์คนขับรถ  วันละ 10 หยวน / คน / วัน 
 ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามความพึงพอใจของท่าน 

เงื่อนไขการจองวางเงินมัดจ าท่านละ 15,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี  
เงื่อนไขยกเลิก  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน   คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทัวร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน  คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดในทุกกรณี 

เอกสารการขอวีซ่าจีน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2558) 
**เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าจีนค่ะ  ส าหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ นไป เกิดที่ไทย** 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  



 

 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2 ใบ พื นหลงัขาวเท่านั น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เคร่ืองประดับ ห้าม
สวมเสื อสีขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูป
หรือใช้คลิปหนีบติดกับพาสปอร์ต         (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันท่ี 30 พ.ย. 59) 

 ใบกรอกข้อมูลด้านท้ายโปรแกรมค่ะ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 ส าเนาบัตรประชาชน  
ส าหรับเด็กอายุต ากว่า 18 ปี ใช้เอกสารดังนี ค่ะ 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พ้ืนหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวม

เส้ือสีขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้
คลิปหนีบกระดาษติดกับ*ส าเนาใบเกิด (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันท่ี 30 พ.ย. 59) 

 ส าเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา 
 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา 
 กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วยค่ะ 
กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เดินทางกับญาติ 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พ้ืนหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวม

เส้ือสีขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้
คลิปหนีบกระดาษติดกับ*ส าเนาใบเกิด (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันท่ี 30 พ.ย. 59) 

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

ผมยาว      หน้าตาสะสวย) จะต้องไปด าเนินการท าวีซ่าจีนเองในทุกขั้นตอน 
 พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริง (อาจมีการยกเลิกชั่วคราว แล้วแต่สถานการณ์) 

 



 

 ข้อมูลส าคัญ  * กรุณากรอกข้อมูลจริงในเอกสารที่ทางบริษัทจัดให้ 
  นักเรียน นักศึกษา........แจ้งชื่อสถานท่ีศึกษา ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
  ผู้ท่ีท างาน.......แจ้งชื่อสถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ท่ีท างาน หมายเลขโทรศัพท์ 
  ท่ีอยู่ปัจจุบันของผู้เดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีบ้านท่ีติดต่อได้ 
  ผู้ท่ีแต่งงานแล้ว ต้องให้รายละเอียดของสามี หรือ ภรรยา หรือบุตรธิดา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
  ผู้ท่ีเป็นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดาหรือมารดา หรือ พี่น้อง หรือญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
  ผู้เดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้จริง  

โปรดรับทราบว่า  
ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตัว 
ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องเผื่อเวลาท าวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน 
กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานใน

ประเทศไทยและมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชี
ธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน 

กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติท่ีไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง 

ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้ส าหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบ
ได้ว่าข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัท
ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรืออาจเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร 
ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งทางบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระชั้นชิด  

ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเท่ียวทิเบต ต้องใช้หนังสือเดินทางแบบปกติ 
ท่านท่ีถือบัตร APEX ต้องท าวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บัตร APEX แทนวีซ่าจีนได้ 
ท่านท่ีถือบัตร APEX หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าประเทศจีนเพื่อการ

ท่องเท่ียว โดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศ
ของผู้ถือเอกสารนั้นๆ 

 
 



 

กรุณาส่งเอกสารยื่นวีซ่าก่อนเดินทาง อย่างน้อย 7 วันท าการ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน 2-3 วัน  จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 1200.- 
อัตราค่าวีซ่าด่วน 1 วัน  มีการยกเลิกระเบียบการย่ืนขอวีซ่าด่วน 1 วัน ส าหรับบริษัททัวร์แล้ว / ถ้าท่านมีความ
ประสงค์จะยื่น วีซ่าด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยื่นเอกสารและชี้แจง
ความจ าเป็นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจในการพิจารณาและการอนุมัติขึ้นอยู่กับสถานทูต 

 
ท่านที่ถือบัตร APEX 

 ท่านท่ีถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเท่ียว โดยไม่
มีวีซ่า กับองค์กรฯ ท่ีออกบัตรนี้ให้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออก
ประเทศของผู้ถือเอกสารนี้ท่านท่ีถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสูญ
หายหมายถึงว่า 

1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง 
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัว

จริง 
3. หากบัตรสูญหาย ท่านอาจไม่ได้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 1 -2 

อาทิตย์  
4. หากบัตรสูญหาย ท่านต้องจ่ายค่าท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้อตั๋วเคร่ืองบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะท่ีท่านอยู่ต่อ 

เพ่ือท าเรื่องการออกบัตรใหม่ หรือขอท าวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง 
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย 

ฯลฯ ไม่รับฝาก ไม่ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมากับ
เอกสาร หากมีการสูญหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 



 

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี !!!! 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกุล(MISS./MRS./MR.)NAME..............................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส.............................................................................................. 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน) 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์บ้าน........................................... 
ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา(กรณีเกษียนแล้วให้ลงชื่อและที่อยู่ที่ท างานเก่าแทน) 
.............................................................................................................................................................................. 
ต าแหน่งงาน.......................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน  / สถานศึกษา
..............................................................................................................................................................................
.................................................................. รหัสไปรษณีย์ ..............................โทร .............................................. 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันท่ี......................เดือน...................ปี....................  ถึง วันท่ี................เดือน...................ปี........................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ..................................... 
เมื่อวันท่ี....................เดือน.................ปี......................  ถึง วันท่ี..................เดือน....................ปี.......................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์  
1. (MISS. / MRS. / MR. NAME......................................................RELATION.................................................. 
2. (MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................RELATION................................................... 
หมายเหตุ 
**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง  ทั้งนี้เพ่ือ ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
**   แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 

 



 

ใบจองทัวร์ 
รายละเอียดผู้จองทัวร์ 
ข้าพเจ้า...........................................................................................โทรศัพท์มือถือ...............................................
โทรศัพท์บ้าน......................................โทรศัพท์ท่ีท างาน.............................แฟ็กซ์........................ ........................
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ เลขที่............................ซอย........................................ต าบล/แขวง..............................................
อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์...............................................
อีเมล์................................................................................ID LINE……………………………………………………………..... 
(กรุณาระบุอีเมล์หรือ LINE เพื่อประโยชน์ในการรับส่งเอกสาร โปรแกรมทัวร์ ใบนัดหมายเดินทาง ใบเสร็จรับเงิน เป็น
ต้น) 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ที่จอง 
โปรแกรม..................................................................................................จ านวน....................วัน....................คืน 
เดินทางโดยสายการบิน.............................................................วันท่ีเดินทาง
......................................................... 
ราคาทัวร์.......................................ท่ีนั่งบนเคร่ือง……………..…..…..…  เบอร์สมาชิก......................................... 

อาหาร  ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสวิรัติ 

พร้อมแนบส าเนาหน้าพาสปอร์ตมาด้วย 
(เงื่อนไข : เมื่อส่งเอกสารการจองแล้ว แต่มีการ ยกเลิกภายหลัง จะต้องช าระค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทฯ ได้
ด าเนินการไปแล้วตามจริง) 
หมายเหตุ : กรุณาส่งใบการจองได้ท่ี ID LINE ; panda3318 หรือแฟ็กซ์ 02-4961290  
อีเมล์; salespandaholiday@gmail.com พร้อมโอนเงินค่าจองเข้าบัญชีดังนี้ 
 

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

บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ จ ากัด 
ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการทัวร์ของเรา 

 

 

mailto:salespandaholiday@gmail.com

