
 

 

 

 คนุหมิง ตา้หล่ี ล่ีเจยีง แชงกรีล่า หุบเขาพระจนัทรส์ีนํ้าเงิน  

สกัครั้งหน่ึงในชีวิต มุ่งหนา้สูแ่ชงกรีลา่ ‘‘ดินแดนแห่งขอบฟ้าที่เลือนหาย’’ 

นัง่กระเชา้ใหญข้ึ่นไปสมัผสัอากาศหนาวบนยอด ‘‘ภเูขาหิมะมงักรหยก’’  

เดินเล่นฟินๆ 3 เมืองเก่า เมืองเก่าจงเตี้ ยน เมืองเก่าตา้ลี่ และเมืองเก่าลี่เจยีง 

ชมโชวก์ลางแจง้สุดอลงัการ IMPRESSION LIJIANG ผลงานจากผูก้าํกบั จางอ้ีโหมว 

พรอ้มชิมอาหารม้ือพิเศษ !! สุก้ีปลาแซลมอน  และสุก้ีเห็ดไก่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางช่วงเดือนตลุาคม – เดือนธนัวาคม 2560 

ราคาเริม่ตน้ 23,777 บาท  พกัระดบั 4 ดาว 

เดนิทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS 

 

 

THE BEST OF KUNMING 6D5N BY TG 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)- ตา้หลี่  

07.30 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการบิน THAI 

AIRWAYS พบเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบั และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบับตัรท่ีนัง่บน

เคร่ืองบิน  

10.55 น. เหิรฟ้าสู่ นครคุนหมิง ประเทศจนี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG612 

(ใชร้ะยะเวลาบิน 2 ชัว่โมง 30 นาที) 

14.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย ประเทศเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเร็ว

กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รบั

กระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดินทาง 

จากน้ันนํา ท่านเดินทางสู่  เมืองตา้หลี่  ตา้หล่ี เป็นเมืองเก่าแก่  ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลุ่มระหวา่ง

ทะเลสาบเอ๋อไห่  และเทือกเขาชงัชา้น  ซ่ึงมีภเูขามงักรหยกอยูท่างดา้นตะวนัตกของเมือง  เป็น

เมืองเอกของ  เขตปกครองตนเองชนชาติไป๋  ตา้หล่ี  มณฑลยนูนานทางตอนใตข้องสาธารณรฐั

ประชาชนจีน ตา้หล่ีมีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งผลิตหินอ่อนหลากหลายชนิด  ซ่ึงนําไปใชใ้นการ

ก่อสรา้งและประดบัตกแต่งอาคาร  รวมถึงธรรมชาติและวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบและขุนเขาท่ี

งดงาม  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ Z-MAX HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง เมือง เก่าตา้หลี่ – เจดีย ์สามองค์ (ผ่านชม ) – โคง้แรกแม่นํ้า แยงซีเกียง  - ช่องเขา เสอื

กระโจน – วดัลามะชงจา้นหลิน(วดัโปตาลานอ้ย) - เมืองเก่าจงเตี้ ยน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

จากน้ัน นําคณะเดินชม เมืองเก่าตา้หลี่  ท่ีสรา้งขึ้ นเม่ือกวา่  1,000 ปีก่อน  แต่ถึงแมไ้ดผ่้าน

กาลเวลามาชา้นาน  แต่เมืองโบราณแหง่น้ีก็ยงัคงอยูใ่นสภาพค่อนขา้งสมบรูณ์  ท่านจะเห็นประตู

เมืองทั้งดา้นใตแ้ละดา้นเหนือท่ีมีสถาปัตยกรรมสอดรบักนั ตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่มีบา้น

โบราณปลกูสรา้งไวอ้ยา่งกระจดักระจาย มีถนนสายเก่าแก่ท่ีตดัผ่านตวัเมืองโบราณสายหน่ึงซ่ึง 

 



 

 

ทุกวนัน้ีไดก้ลายเป็นถนนยา่นการคา้ท่ีคึกคกั  ตามสอง

ขา้งถนนเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ มีพอ่คา้ชาวไป๋ท่ีแต่งชุด

ประจาํเผ่าขายสินคา้พ้ืนเมืองต่างๆ  เชน่ หินอ่อนตา้หล่ี  

ผา้พ้ืนเมืองและเคร่ื องเงิน  และอาหารทอ้งถ่ืนต่างๆ 

ระหวา่งทางท่านจะไดผ่้านชม  เจดียส์ามองคแ์ห่งวดัฉง

เซ่ิน  ซ่ึงเป็น สญัลกัษณแ์หง่เมืองตา้หล่ี  ตั้งตระหง่าน

เผชิญหนา้กบัทะเลสาป  อยูห่า่งไปทางเหนือของเมือง

เก่าตา้หล่ีประมาณหน่ึงกิโลเมตร  โดย เจดียท์ั้งสาม

ก่อสรา้งดว้ยอิฐ  องคใ์หญ่ท่ีสุดแล ะเป็นองค์ประธาน  16 

ชั้นอยูต่รงกลาง  มีรปูทรงส่ีเหล่ียม  สงู 69.13 เมตร  

ประดิษฐานเม่ือสรา้งอาณาจกัรตา้หล่ีเม่ือประมาณ  1,000 ปีท่ีผ่านมา  ส่วนเจดียอี์กสององค์  

สรา้งในสมยัราชวงศซ์อ้ง  

นําท่านเดินทางสู่  เมืองจงเตี้ ยน(แชงกร-ีล่า) ซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยนู

นานซ่ึงมีพรมแดนติดกบัอาณาเขตหนาซี ของเมืองล่ีเจียง และอาณาจกัรหย ีของเมืองหนิงหลาง 

ซ่ึงอยูห่า่งจากนครคุนหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปดว้ย

ธรรมชาติท่ีงดงามของป่าไม้ , ทุ่งหญา้, ภเูขา, ทะเลสาบ

และสตัวน์านาชนิด ดว้ยภมิูประเทศรวมกบัทศันียภ์าพท่ี

งดงาม สถานท่ีแหง่น้ีจึงไดช้ื่อวา่ “ ดินแดนแหง่ความฝัน 

”ระหวา่งทางแวะชม โคง้แรกของแม่นํ้าแยงซีเกียง  ซ่ึง

เกิดจากแม่น้ําจินซาเจียง ท่ีไหลลงมาจากชิงไหแ่ละทิเบต 

ซ่ึงเป็นท่ีราบสงูไหลลงมากระทบกบัเขาไหห่ลอ แลว้หกัเสน้ทางโคง้ 180 องศา ไปทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ไหลไปรวมกบัแม่น้ําอีกสายหน่ึงกลายเป็นแม่น้ําแยงซีเกียง 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันนําท่านชม ช่องเขาเสอืกระโจน “ไทเกอรลิ์ป ป้ิงจอรจ์’’ ซ่ึงเป็นชอ่งแคบชว่งแม่น้ําแยงซี

ไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ําทรายทอง ) เป็นชอ่งแคบท่ีมีน้ําไหลเชี่ยวมาก ชว่งท่ีแคบท่ีสุด

ประมาณ 30 เมตร ตามตาํนานเล่าวา่ ในอดีตชอ่งแคบ น้ีมีความแคบมาก จนทาํให้ เสือสามาร

กระโดดขา้มไปยงัฝัง่ตรงขา้มได ้จึงเป็นท่ีมาของ ชื่อชอ่งแคบเสือกระโจน ”ซ่ึงท่ีตรงน้ีท่านจะได้ชม

วิวภเูขาหิมะมงักรหยกในดา้นท่ีสงูท่ีสุดดว้ย  

หลงัจากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่เขต  เมืองจงเตี้ ยน  ระหวา่งท างท่านจะไดพ้บกบั ทอ้งทุ่งกวา้ง

แหง่ทิเบต เห็นฝงูจามรีแทะเล็มหญา้อยูข่า้งบา้นของชาวทิเบต ท่ีอยูบ่นความสงู 3,350 เมตร  

 

 



 

 

จากระดบัน้ําทะเล  เป็นจุดทีเจา้หนา้ท่ีจีนสนันิฐานวา่  คือเขตเมืองสวรรค์  หรือ  แชงการีล่า  ท่ี

กล่าวไวใ้นหนังสือ “ขอบฟ้าท่ีเลือนหาย’’ THE LOST HORIZON   

นําท่านชม วดัชงจา้นหลิง  วดัลามะท่ีมีอายุเก่าแก่กวา่  300 ปี และมีพระลามะจาํพรรษาอยู่

มากกวา่ 700 รปู สรา้งขึ้ นโดยทะไลลามะองคท่ี์  5 ในปี พ.ศ. 2222 ใชเ้วลาก่อสรา้ง  18 ปี จึง

แลว้เสร็จโดยจกัรพรรดิแหง่ราชวงศช์ิง  วดัจา้นหลินซ่ือมีรปูแบบคลา้ยพระราชวงัโปตาลาท่ี นคร

ลาซา แหง่ทิเบต แต่ขนาดมีการยอ่ส่วนลงมา หากวา่โปตาลาเป็นศนูยร์วมจิตใจของชาวทิเบต  วดั

จา้นหลินซ่ือน้ีถือวา่เป็นศนูยก์ลางแหง่พุทธศาสนิกชนในบริเวณท่ีราบสงูทิเบตนัน่เอง  ท่านจะได้

สมัผสักบัวฒันธรรมของชาวทิเบตเพราะท่ีน่ีคือเขตทิเบตนอ้ย 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันใหอิ้สระท่านไดเ้ดินเท่ียวในเขต เมืองเก่าจงเตี้ ยน  ชมถนนคนเดิน  ลดัเลาะเขา้ซอยเล็ก

ซอยนอ้ย ชมบา้นเรือนก่อสรา้งแบบโบราณ  เลือกซ้ือของท่ีระลึกแบบทิเบต  เชน่ หมวกคาวบอย  

แสห้างจามรี เคร่ืองประดบัดินเผา เคร่ืองเงิน และหินสีฟ้า เหลือง แดงแบบทิเบต 

พกัที่ TIAN RUI YANG GUANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า  

 

วนัที่สาม หุบเขาพระจนัทรส์นี ํ้าเงิน(รวมกระเชา้) – ลี่เจยีง – สระมงักรดาํ - เมืองเก่าลี่เจยีง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเดินทางสู่ภเูขาซ่ือคาเพ่ือโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าข้ึน

ไปยงั หุบเขาพระจนัทรส์นี ํ้าเงิน ในฤดหูนาวเม่ือโดยสาร

กระเชา้ไปถึงยอดเขาสงูกวา่ระดบัน้ําทะเลประมาณ  

4,500 เมตร ท่านจะเห็นลานหิมะกวา้งใหญ่สุดสายตา

ภายใตท้อ้งฟ้าสีคราม  งดงามดัง่ภาพวาด  ในฤดรูอ้นจะมี

ดอกไมป่้าสีม่วง สีชมพบูานสะพรัง่ไปทัว่ทุ่ง  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน่นําท่านเดินทาง กลบัสู่ เมืองลี่เจยีง  ล่ีเจียง เป็น

เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของตา้

ล่ี ซ่ึงมีประวติัศาสตรอ์นัเก่าแก่ยาวนานกวา่  800 ปี บน

ความสงูประมาณ  2,400 เมตรจากระดบัน้ําทะเล  ทาํให้

มีอากาศหนาวเยน็ตลอดปี  ล่ีเจียงเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของชน เผ่าหน่าซี  ท่ีอพยพมาจากทิเบต  ซ่ึงมี

ความน่าสนใจตรงท่ีเผ่านาซีเป็นเผ่าท่ีหญิงเป็นใหญ่ 

 

 



 

 

นําท่านชม สระนํ้ามงักรดาํ  อยูใ่นสวนสาธารณะขนาดใหญ่  ซ่ึงเรียกวา่ สวนยูว้ฉวน ตั้งอยูใ่นตวั

เมืองล่ีเจียง  หา่งจากตวัเมืองเก่าล่ีเจียงไปทางทิศเหนือประมาณ  1 กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ีประ มาณ 

11,390 ตารางเมตร  สรา้งขึ้ นเม่ือปี  ค.ศ. 1737 สมยัราชวงศช์ิง (แมนจู) สระน้ํามงักรดาํมี

จุดเด่นท่ีความใสของน้ําท่ีใสราวกบัมรกต  สะทอ้นภาพทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกได้

อยา่งชดัเจน วา่กนัวา่ทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกท่ีมองจากบริเวณสระมงักรดาํเป็นหน่ึง

ในทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสุดของจีน 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ยเมนู สุก้ีปลาแซลมอล 

 ใหเ้วลาอิสระแก่ท่านไดเ้ดินชม เมืองเก่าลี่เจยีง  หรือ เมืองโบราณตา้เอ้ียนเจิ้ น เมืองเก่าแก่อายุ

กวา่ 800 ปี ซ่ึงภายในเมืองเก่าน้ันงดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรือนสไตลจ์ีนเก่าแก่ท่ีหาชม

ไดย้าก  และไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ยา่งดี  บางหลงัเหมือนโรงเต๊ียมโบราณท่ีเ คยเห็นตามหนังจีน

ยอ้นยุค  บา้นเรือนส่วนใหญ่ถูกปรบัเปล่ียนใหก้ลายมาเป็นรา้นคา้ขายของมากมาย  มีสินคา้

พ้ืนเมือง และอาหารสารพดัอยา่งใหไ้ดเ้ดินเลือกซ้ือกนัอยา่งเพลิดเพลิน ยา่นเมืองเก่าน้ีมีชื่อเสียง

จากคคูลองและสะพานท่ีมีอยูม่ากมาย  จนไดร้บัการขนานนามวา่  "เวนิสแหง่ตะวนัออก " และยงั

เป็นเมืองมรดกโลกอีกดว้ย 

พกัที่ XIN TIAN LE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า  

 

วนัที่สี ่ ภูเขาหิมะมงักรหยก (รวมกระเชา้) – IMPRESSION LIJIANG(โชวจ์างอ้ีโหมว) – อุทยานนํ้า

หยก – ฉู่ฉง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

นําท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ภูเขาหิมะมงักรหยก ขึ้ นสู่จุด

ชมวิวบนยอดเขาท่ีความสงูกวา่  3,356 เมตร  และสงูกวา่

ระดบัน้ําทะเลถึง  4,506 เมตร  เพื่อชมวิวทิวทศัน์และ

ธรรมชาติบนจุดท่ีสวยงามท่ีสุด  ตลอดสองขา้งทางท่ีขึ้ นยอด

เขา  ท่านจะได้ ชื่นชมและด่ืมดํา่กบัความหนาวเยน็ของ

ธรรมชาติ ภเูขาหิมะมงักรหยกแหง่น้ีตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียง

เหนือของเมืองเก่าล่ีเจียง  มีเทือกเขาทั้งหมด  13 ลกูโดยยอด

เขาท่ีสงูท่ีสุดน้ันสงูถึง 5,596 เมตร เหนือระดบัน้ําทะเล จึงมี

หิมะปกคลุมตลอดปี  ทิวเขาแหง่น้ีประกอบไปดว้ย

สภาพแวดลอ้มต่างๆ ทั้งหุบหว้ย ธารน้ํา แนวผา และทุ่งหญา้ 

 

 



 

 

น่าซี ทิวเขาแหง่น้ีเม่ือมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะคลา้ยมงักรกาํลงัเล้ือย  สีขาวของหิมะ

ท่ีปกคลุมอยูน้ั่นดรูาวกบัหยกขาว ท่ีตดักบัสีน้ําเงินของทอ้งฟ้า คลา้ยมงักรขาวบนฟากฟ้า  

จากน้ันทาํท่านชมโชว ์IMPRESSION LIJIANG ซ่ึงกาํกบัการแสดงโดยจาง  อ้ี โหมว ผูก้าํกบัชาวจีน

ท่ีมีชื่อเสียงกอ้งโลก ซ่ึงจาง อ้ี โหมว ไดเ้นรมิตเวทีการแสดง

กลางแจง้ขึ้ นมาบนความสงูกวา่  3,000 เมตร  เหนือ

ระดบัน้ําทะเล  โดยมีภเูขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงัอนั

อลงัการ  ซ่ึงการแสดงไดน้ี้ใชนั้กแสดงซ่ึงเป็นชาวบา้นกวา่  

600 ชีวิต  มาโชวร์อ้ง  เตน้  เล่น  พรอ้มแสง  สี เสียง  และ

การแต่งกายแบบสวยงาม  ซ่ึงเน้ือหาของการแสดงเป็นการ

เล่าเร่ืองราว  ใหไ้ดร้บัรูถึ้งวิถีชีวิต  ความเป็นอยู่  ของชนเผ่า

ต่างๆ ในเมืองล่ีเจียง ถือวา่เป็นการแสดงโชวก์ลางแจง้ท่ียิง่ใหญ่ตระการตาเป็นอยา่งยิง่ 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทุกท่านสู่ อุทยานนํ้าหยก  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแหง่ใหม่ในล่ีเจียง  เป็นหวัใจทางดา้น

วฒันธรรมของชนเผ่านาซี  โดยกลมกลืนกบัธรรมชาติท่ีงดงามท่ีประกอบดว้ยประตสูวรรค์  ซ่ึงมี

รปูป้ันแกะสลกัดว้ยไม ้ ขา้งขวาเป็นพอ่ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน้ําตกมงักรท่ีไหลไปตามไหล่เขาโดย

จะแบ่งไดเ้ป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อวา่มงักรออกถํ้า ชั้นท่ีสองชื่อมงักรเล่นน้ํา  ชั้นท่ีสามชื่อมงักรโบย

บิน และยงัมีตน้ไมเ้ทวดา  ซ่ึงเป็นท่ีสกัการะบชูาของคนในพ้ืนท่ีน้ันโดยมีอายุมากกวา่  500 ปี 

และแหล่งน้ําภายในอุทยานยงั มีอุณหภมิูท่ีเหมาะแก่การเล้ียงปลาแซลมอน  ทางอุทยานจึงไดนํ้า

ปลาแซลมอลมาเล้ียงไว ้ท่านจะ เห็นเหล่าปลาแซลมอนทั้ งสีดาํและสีทองวา่ยอยูใ่นสระน้ําของ

อุทยาน 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  เมืองฉู่ฉง  เป็นเมืองเล็กๆ  อยูร่ะหวา่งคุนหมิง กบัตา้หล่ี  เป็นเขต

ปกครองตนเองชนเผ่าอ๋ี ซ่ึงเป็น 1 ใน 56 ชนเผ่าของจีน  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที่ JIAN HUA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

วนัที่หา้ ฉู่ฉง – คุนหมิง – รา้นบวัหิมะ – เมืองโบราณกวนตู ้– รา้นหยก  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดินทางสู่ นครคุนหมิ ง เมืองท่ีไดถู้กขนานนามวา่ “เมืองแหง่ฤดใูบไมผ้ลิ ” เพราะ มี

สภาพอากาศเยน็สบายตลอดปี  ฤดหูนาวไม่หนาวจดั  และฤดรูอ้นไม่รอ้นมาก  อุณหภมิูเฉล่ีย 15 

-18 องศาเซลเซียส คุนหมิงเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยนูนาน  ตั้งอยูท่าง

ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจีน มีขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล 

 



 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ รา้นบวัหิมะ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ “บวั

หิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย  

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันนาท่านแวะชม  เมืองโบราณ กวนตู ้ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดร้บัการฟ้ืนฟใูหเ้ป็นแหล่ง

การคา้ แหล่งซอ้ปป้ิง เส้ือผา้ อาหารพ้ืนเมือง ขนม และลานเอนกประสงคท่ี์ชาวจีนในคุณหมิงทุก

เพศทุกวยัจะมาเดินเล่น  พกัผ่อนหยอ่นใจ  ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ  ท่ีสรา้งขึ้ นมาเพ่ือเป็น

การอนุรั กษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจีนใน  สมยัก่อน  ส่วนกลางของลาน

เอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดียแ์บบธิเบต และดา้นหลงัของเมืองโบราณ เป็นท่ีตั้งของวดัลามะ  หรือ

วดัธิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีหลากหลาย

ชาติพนัธ ์แต่อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน 

 

 

 

 

ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั จากนัน่นําท่านสู่ รา้นหยก หยกเป็นอญัมณีท่ีมีค่า มีราคาสงู 

และไดร้บัความนิยมมากในประเทศแถบเอเชีย เชื่อกนัวา่ หยกเป็นเคร่ืองประดบันําโชค ผูใ้ดท่ี

ครอบครองจะพบกบัความโชคดี มีความสุข มีความเจริญรุ่งเร่ืองอย่างน่าอศัจรรย ์ใหท่้านไดเ้ลือก

ซ้ือเป็นของฝากอนัลํ้าค่าแก่คนท่ีท่านรกั 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ยเมนู สุก้ีเห็ดไก่ดาํ 

พกัที่ LONG WAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

วนัที่หก รา้นชา –วดัหยวนทง – รา้นผา้ไหม - คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

นําท่าน ชิมชาท่ี รา้นใบชา  ใหท่้านไดล้องชิม “ชาผู่

เอ่อร์” ชาท่ีมีชื่อเสียงของมณฑลยนูาน  ชมการสาธิต

ขั้นตอนการชงชาผู่เอ่อร ์ใบชาท่ีไดช้ื่อวา่ เป็นใบชาเพ่ือ

สุขภาพและความงาม 

จากน้ันนําท่านชม วดัหยวนทง  วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดและ

เก่าแก่ท่ีสุดของมณฑลยนูนาน  เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในคุนหมิง  สรา้งมา

ตั้งแต่สมยัราชวงศถ์งัมีอายุยาวนานประมาณ  1,200 กวา่ปี ซ่ึงภายในวดั กลางลานจะมีสระน้ํา

ขนาดใหญ ่มีสะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหล่ียมกลางสระน้ําสีมรกต ศาลาแปดเหล่ียมหลงัน้ีเป็น 

 



 

 

ศาลาท่ีอู๋ซานกุย้สรา้งในสมยัราชวงศช์ิง  ในศาลาประดิษฐาน  “เจา้แม่กวนอิมพนักร” และเจา้แม่

กวนอิมพม่า  หรือเรียกวา่  “เจา้แม่กวนอิมหยก ” ดา้นหลงัวดัเป็นอาคารสรา้งใหม่  ประดิษฐาน

พระพุทธรปู  พระพุทธชินราช (จาํลอง ) ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทาน  ให้

อญัเชิญไปประดิษฐานไว ้ณ ท่ีวดัแหง่น้ี 

นําท่านชมผลิตภณัฑท่ี์  รา้นผา้ไหม ท่ีขึ้ นช่ือของประเทศของจีน   ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีทาํ

จากผา้ไหม เชน่ ผา้หม่ เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้  

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ยเมนู อาหารกวางตุง้ 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตคิุนหมิง ฉานชุย 

15.20 น. เหิรฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG613 

(ใชร้ะยะเวลาบิน 2 ชัว่โมง 30 นาที)    

16.35 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

********************************************* 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนทาํการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**สถานท่ีท่องเท่ียว และโรงแรมท่ีพกั อาจจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั** 

**โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ลกูคา้เป็นสาํคญั** 

ลูกค้าทีเ่คยเดินทางไป 5 ประเทศดังต่อไปนี้   1.อฟักานิสถาน  2.ตุรกี  3.ปากสีถาน  4.อรัีก  5.ซีเรีย 

ตั้งแต่วนัที ่01 JAN 2014 เป็นต้นมา จะไม่สามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปของประเทศจีนได้ ต้องยืน่วซ่ีาเดี่ยวเท่าน้ัน !! 
คณะยนืยนัการเดินทางที่ 15 ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้รกิาร ***   

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํา่กว่า18ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํา่กว่า18ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

17 – 22 ตลุาคม 2560 25,777 25,777 25,777 4,500 15,900 

08 – 13 พฤศจกิายน 2560 23,777 23,777 23,777 4,500 15,900 

22 - 27 พฤศจกิายน 2560 23,777 23,777 23,777 4,500 15,900 

01 – 06 ธนัวาคม 2560 25,777 25,777 25,777 4,500 15,900 

07 - 12 ธนัวาคม 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 



 

 

ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพื่อรว่มโปรโมทสนิคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, 

หยก, บวัหิมะ , ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม , รา้นไข่มุก  , รา้นป่ีเซียะ  ซ่ึงจาํเป็นตอ้ง ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์  

เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จึงอยากเรยีนช้ีแจงลกูคา้ ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจาํเป็นตอ้ง

รบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรอืไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น 

และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจาํนวนเงิน 200 หยวน/ท่าน/วนั 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์

ลกูคา้เป็นหลกั 

 ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะ มีชา่งภาพมาถ่ายรปูแลว้มาจาํหน่าย ในวนัสุดทา้ย  ลกูทวัรท่์านใดสนใจ

สามารถซ้ือได้ แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลู กทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าว

ล่วงหนา้ 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย  

และตอ้งเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน !!!! 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุป๊ผูเ้ดินทาง

จะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเด่ียว ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  

     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 



 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไมช่าํระเงิน หรือชาํระเงินไมค่รบภายใน กาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการ

จา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษั 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ เจนซี่(ผู้

มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใด 

อยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์

ไมว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรบัเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํร ะเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ย

ท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตั ๋ ว

เครื่องบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

2.4 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่  ตัว๋เครื่องบินการนัตีการจา่ยเงินล่วงหน้าเต็ม  100% ซึ่งเมื่อจองและจา่ย

มดัจาํแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไมม่ีการคืนค่ามดัจาํใดๆ  ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว้  หากมีการยกิเลิก

หรือขอเล่ือนการเดินทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถทาํเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได ้

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 

 



 

 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่าน ไมไ่ดร้ว่มเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวรว่มเดิ นทางน้อยกวา่ 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไมม่ีวี

ซา่  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวซีา่  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะ

ชาํระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนั กท่องเท่ียวรว่มเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ 

ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทาง  และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ใ นกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิไดส้่งหน้า

หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ ์ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี  บริษัทจะคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้

เกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ  ความ

เจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน 

เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการ เพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัข้ึนเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และส ามารถนํา

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบิน

เท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไก รตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน 



 

  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเก่ียวกบัการนาํแบตเตอร่ีสาํรองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี 

4. แบตเตอร่ีสาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเครื่องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณท่ีจาํกดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกวา่  20,000 mAh หรือน้อยกวา่ 100 Wh สามารถนําข้ึนเครื่องไดไ้ม่

มีการจาํกดัจาํนวน  

4.2 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข้ึนเครื่องไดไ้ม่

เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนําข้ึนเครื่องในทุกกรณี 

5. หา้มนําแบตเตอรี่สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องในทุกกรณี 

***************************************** 
เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 

 สาํเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

 สาํเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต ํา่กว่า 18 ปี 

การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพยีงส าเนาพาสสปอต์ทีชั่ดเจนเท่านัน้ !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


