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คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน
6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
เริ่มต้นเพียง

28,900.-

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 08-13 ส.ค. 61

32,900.-

วันที่ 17-22 ส.ค. 61

32,900.-

วันที่ 14-19 ก.ย. 61

29,900.-

วันที่ 10-15 ต.ค. 61

32,900.-

วันที่ 13-18 ต.ค. 61

32,900.-

วันที่19-24 ต.ค. 61

32,900.-

วันที่ 20-25 ต.ค. 61

32,900.-

วันที่ 26-31 ต.ค. 61

31,900.-

วันที่ 27 ต.ค. – 01 พ.ย. 61

31,900.-

วันที่ 02-07 พ.ย. 61

28,900.-

วันที่ 09-14 พ.ย. 61

28,900.-

วันที่ 23-28 พ.ย. 61

28,900.-

วันที่ 30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 61

29,900.-

วันที่ 01-06 ธ.ค. 61

29,900.-
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วันที่ 05-10 ธ.ค. 61

29,900.-

วันที่ 14-19 ธ.ค. 61

28,900.-

ราคารวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาทแล้ว
ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์ + คนขับรถท่านละ 120 หยวน

เส้นทางการเดินทาง
โปรแกรมเดินทาง

เช้า

เที่ยง

1 กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าหลี่
2
3
4
5

หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีลา่ ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ําแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมือง
โบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน(รวมกระเช้า)-วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงก
รีล่า-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-IMPRESSOIN LIJIANGอุทยานน้าํ หยก-สระน้ํามังกรหยก-สาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่
ต้าหลี-่ คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตําหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยกอิสระช้อปปิ้ง

6 ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-คุนหมิง-กรุงเทพฯ

✈

�

�

ค่ํา

�
�

โรงแรมที่พก
ั
MANJIANG HONG HOLIDAY
HOTEL OR SAME
TIANRUI SUNSHINE HOTEL
OR SAME

�

�

�

LIJIANG LUCKY DARGON

�

�

�

MANJIANG HONG HOLIDAY

�

�

�

�

�

✈

HOTEL OR SAME
HOTEL OR SAME
LONGWAY OR SAME

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าหลี่

07.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG)
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุก
ท่าน
ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ TG 612

10.50 น.
14.05 น.

ค่ํา

เดินทางถึ งท่า อากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมือ งเอกและเป็ นเมือ งที่ใ หญ่ที่ สุดในมณฑลยูนนานมี
ประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือ
ระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบาย
ตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติ ที่สวยงาม ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนําคณะเดินทางสู่เมืองต้าหลี่ เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวันตก
เฉียงใต้ของจีนในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรืออาณาจักรน่าน
เจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ.
1253 อาณาจักรต้าหลีก
่ ็ถก
ู กุบไลข่าน ผู้เป็นจักรพรรดิชาวมองโกลพิชต
ิ ลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรม
เก่าให้พบเห็นได้บนเส้นทางจากต้าหลี่ถึงลี่เจียง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่ MANJIANG HONG HOLIDAY HOTEL OR SAME
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วันที่ 2

หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีล่า-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ําแยงซีเกียงช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านสู่ หมู่บ้านซีโจว หรือ “สี่โจว” เป็นหมู่บ้านของชาวไป๋ ให้ท่านได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวไป๋ และได้เห็น
บ้านเรือนและความเป็นอยู่ของชาวไป๋ ชม วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายตามตํานานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลง
กายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลังเพื่อให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็น เมื่อทหารของฝ่ายศัตรูได้
เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจะต้องมีพละกําลังมากมายยากจะต่อสู้ จึง
ไม่ได้ ทํา การเข้า โจมตี เมืองและถอยทั พกลับ ไปชาวเมือ งจึ งสร้า งวั ดแห่ งนี้ ขึ้นในสมั ยราชวงศ์ถั งเป็นวัด ที่ มี
ประติ มากรรมเยี่ ยมยอดแห่ งหนึ่ งในต้ า หลี่ เข้ า ชมวั ดเจ้ า แม่ ก วนอิม แปลงกายตามตํ า นานเล่ า ว่ า เจ้า แม่
กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลังเพื่อให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็น เมื่อทหาร
ของฝ่ายศัตรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจะต้องมีพละกําลังมากมาย
ยากจะต่อสู้ จึงไม่ได้ทําการเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง
เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้าหลี่ นําท่านผ่านชม “ซานถ่า” หรือ เจดีย์ 3 องค์ อันเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ที่โดดเด่นงดงาม ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์
โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตรซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังจึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน
ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนากําลั งได้รับความ
นิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย์ 3 องค์มีอายุกว่า 1,000 ปี และได้มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้ในช่วงปี ค.ศ.1978
ก็ได้ค้นพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-10 กว่า 600 ชิ้น ในองค์เจดีย์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่ง
มีพรมแดนติดกับอาณาเขตน่าซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนห
มิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ ทุ่งหญ้าภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด
ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งความฝัน” ระหว่างทางแวะ
ชม โค้งแรกแม่น้ําแยงซีเกียง (ฉางเจียงตี่ยี่วาน)เกิดจากแม่น้ําแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่ง
เป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น
“โค้งแรกแม่น้ําแยงซี” ขึ้นจากนั้นชม ช่องแคบเสือกระโจน ซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแม่น้ําแยงซีไหลลงมาจาก
จินซาเจีย ง(แม่น้ํา ทรายทอง) เป็ นช่ อ งแคบที่ มี น้ํ า ไหลเชี่ ยวมาก ช่ ว งที่ แคบที่ สุ ด ประมาณ 30 เมตร ตาม
ตํานานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสือนี้สามารถกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของ “ช่องแคบเสือ
กระโจน”นํ า ชมเมื อ งโบราณแชงกรี ล่ า เป็ นศู นย์ รวมของวั ฒนธรรมชาวทิ เ บตลั ก ษณะคล้ า ยชุ มชนเมือ ง
โบราณทิเบตซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมืองและร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมาย

กลางวัน
บ่าย

ค่ํา
วันที่ 3

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่ LIJIANG LUCKY DARGON HOTEL OR SAME
หุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน(รวมกระเช้า)-วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง
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เช้า

กลางวัน

บ่าย

ค่ํา
วันที่ 4
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ หุ บ เขาพระจั น ทร์ สี น้ํ า เงิ น แห่ ง เมื อ งแชงกรี ล่ า มี ค วามสู ง กว่ า 4,500 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเล ประกอบด้วย 13 ยอดเขา เรียงรายต่อกันลักษณะคล้ายมังกร เป็นหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม
มาก ได้รับการขนานนามว่าเป็น สวรรค์บนดิน สะกดทุกสายตาของผู้มาเยือน นําท่านโดยสารนั่งกระเช้า ซึ่ง
แบ่งเป็น 2 ช่วง จุดแรกคือ ศูนย์ท่องเที่ยว หุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน และเปลี่ยนกระเช้าต่อไปยัง จุดบนสุด
ของ หุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน เป็นจุดชมวิว แบบ 360 องศา ให้ท่านได้สัมผัสกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาอย่าง
เต็มที่ และชื่นชมกับทิวทัศน์ อันสวยงามบนยอดเขา ที่มีหิมะปกคลุมเกือบตลอดปี อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยวชม วัดลามะซงจ้า นหลิน ตั้งอยู่บริเ วณตีนเขาฝอปิงห่า งจากเมืองจงเตี้ ยนไปทางเหนือ 4 กิโลเมตร
สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปีมีพระลามะจําพรรษาอยู่กว่า 700 รูปสร้างขึ้นใน
สมัย การปกครองของดะไลลามะองค์ ที่ 5 ซึ่ งใกล้ เ คี ย งกั บ สมั ย อยุ ธ ยาตอนต้ น ในช่ ว งศตวรรษที่ 17 สมั ย
จักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ ชิงได้ มีการซ่ อมแซมต่อเติ มอีกหลายครั้ งโครงสร้างของวัด แห่งนี้ สร้างตามแบบ
พระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ที่มีหอประชุมหลัก 2 ห้องและโอบล้อมไปด้วยห้องพักสําหรับพระ
กว่า 100 ห้องนอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมายรวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเดินทางต่อ
สูเ่ มืองลี่เจียงเป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่
มี ค วามน่ า สนใจทั้ ง ทางขนบธรรมเนี ย มและวั ฒ นธรรมเช่ น การมี โ ครงสร้ า งทางสั ง คมแบบสตรี เ ป็ น ใหญ่
นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย นําท่านชมเมืองโบราณลี่เจียงหรือเมืองโบราณต้าเหยียน
เจิ้งซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถังมีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปีตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางการ
โอบล้อมด้วยสายน้ําน้อยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมังกรดําพื้นที่ตั้งของเมืองโบราณแห่งนี้มีรูปร่างลักษณะคล้ าย
หินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์เช่นอาคารไม้แบบจีนโบราณต้นหลิว
ริ มธารที่ ยังคงปลิ ว ไปมาตามสายลมลํ า ธารน้ํ า ที่ ไ หลผ่ า นเมื อ งแห่ งนี้ ด้ ว ยความสวยงามเหล่ า นี้ ทํ า ให้ เ มือ ง
โบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การยูเนสโกนอกจากนี้ยามค่ําคืนก็มีการ
ประดับไฟแสงสีงดงามอีกด้วย
รับประทานอาหารค่า
ํ ณ ภัตตาคาร
พักที่ LIJIANG LUCKY DARGON HOTEL OR SAME
ภูเขาหิ มะมัง กรหยก(รวมกระเช้ าใหญ่ )-IMPRESSOIN LIJIANG-อุท ยานน้ํ าหยก-สระน้ํ ามั งกร
หยก-สาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําคณะโดยสารกระเช้ าไฟฟ้า (กระเช้า ใหญ่ ) ขึ้ นสู่บ ริเวณจุด ชมวิ ว เขาหิม ะมัง กรหยกที่ ความสูงระดั บ
4,506 เมตรให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี้ บริเวณเขามี ต้นฉําฉายูนนานที่มีอายุ
กว่ า พั นปี เ ทื อ กเขานี้ ห ากมองดู แล้ ว ลั ก ษณะคล้ า ยมั ง กรนอนอยู่บ นก้ อ นเมฆ จึ งเป็ น ที่ ม าของชื่ อ เทื อ กเขา
จากนั้นชม IMPRESSION LIJIANGโชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กํากับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้

(GH) ทัวร์จีน_KMG TG002_คุนหมิง-ต้าหลี-่ ลี่เจียง-แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน 6 วัน 5 คืน (TG) http://www.gustotour.com/tour/city/28

(GHCTU01)

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ (สำนักงำนใหญ่) 8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว
กรุงเทพมหำนคร 10230 โทร: 02 542 4040 แฟกซ์: 02 542 4292
Website: www.gustotour.com E-mail: gusto@gustotour.com
LINE ID: @gustotour
ใบอนุญำตเลขที่ 11/03295
ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี
เสียงการแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียงความสําเร็จของ
การแสดงคงต้องยกเครดิตให้กับจางอี้โหมวผู้กํากับชาวจีนที่มีชื่อเสียงในระดับโลกล่าสุดได้ฝากผลงานไห้กับ
พิธีเปิด-ปิดกีฬาโอลิมปิก(BEIJING 2008) ที่สร้างความประทับใจไปทั้งโลกเมื่อปลายปี 2551
หมายเหตุ : ช่วงหน้าหนาว โชว์ IMPRESSION LIJIANG ปิด หากวันเดินทางดังกล่าวทางโชว์งด
การแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นโชว์ ลี่สุ่ยจินซาแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

กลางวัน
บ่าย

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ อุทยานน้ําหยกซึ่งมีตาน้ําธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เป็นน้ําที่ซึมมาจากการละลายของน้ําแข็งบน
ภูเ ขาหิ มะมังกรหยก เป็ นสถานที่ แสดงวั ฒนธรรมของชนเผ่ า นาซี ก ลมกลื นกั บ ธรรมชาติ ป ระกอบด้ ว ยประตู
สวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อข้างซ้ายเป็นแม่และน้ําตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา
แบ่งเป็น 3 ชั้นชั้นแรกชื่อว่ามังกรออกถ้ําชั้นที่สองชื่อว่ามังกรเล่นน้ําชั้นที่สามชื่อว่ามังกรโบยบินและยังมีต้นไม้
เทวดาซึ่งเป็นที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปีเข้าชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ
สระน้ํามังกรดํา อยู่ที่ทางชานเมืองด้านเหนือเล่ากันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่นั่นยังเป็นบ่อน้ําธรรมดาอยู่มาวัน
หนึ่งมีชาวบ้านเห็นมังกรดําโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ําแห่งนั้น ชาวนาซีมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู่แล้ว จึงตั้งชื่อบ่อน้ํา
นั่นว่า บ่อน้ํามังกรดํา ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงามจัดสร้างสะพานศาลาพักผ่อนแบบเก๋ง
จีนสองข้างทางมีต้นเกาลัดขึ้นเต็มมีเนื้อที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรได้มีการจัดแบ่งส่วนอย่างเหมาะสมเป็น
บ่อน้ําใน และบ่อน้ํานอก มีสะพานหินอ่อนกั้น น้ําในบ่อผุดขึ้นมาจากใต้ดินในลักษณะเป็นตาน้ํา แวะชมสินค้า
สาหร่ายเกลียวทอง พืชใต้น้ําล้ําคุณค่าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้นยอด ซึ่งมีสารอาหารอยู่นับไม่ถ้วน อาทิ
อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหน้า จากนั้นคณะเดินทางกลับสู่เมืองต้าหลี่
รับประทานอาหารค่า
ํ ณ ภัตตาคาร
พักที่ MANJIANG HONG HOLIDAY HOTEL OR SAME

วันที่ 5
เช้า

ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตําหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

กลางวัน

หลังอาหารเช้านําคณะเดินทางสู่ เมืองคุนหมิงเมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร
33 ล้ านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อ ยถึ ง 24 เผ่ า ครอบคลุ มพื้ นที่ ถึ ง 15,561 ตารางกิ โลเมตร อยู่ สูงเหนื อ
ระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบาย
ตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติ ที่สวยงาม นําท่าน
แวะร้านยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ อาทิ หมอนยางพารา ที่นอนยางพารา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านชมความงามของ ตําหนักทองจินเตี้ยนในอดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย “ขุนศึกผู้ขายชาติ” และ

(GH) ทัวร์จีน_KMG TG002_คุนหมิง-ต้าหลี-่ ลี่เจียง-แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน 6 วัน 5 คืน (TG) http://www.gustotour.com/tour/city/28

(GHCTU01)

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ (สำนักงำนใหญ่) 8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว
กรุงเทพมหำนคร 10230 โทร: 02 542 4040 แฟกซ์: 02 542 4292
Website: www.gustotour.com E-mail: gusto@gustotour.com
LINE ID: @gustotour
ใบอนุญำตเลขที่ 11/03295
นางงามเฉินหยวนหยวน เป็นตําหนักที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทําให้ตําหนักมี
ความสวยเด่น แลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า “ ตําหนักทอง ” นับได้ว่าเป็นตําหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน จากนั้น
แวะชมหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะ
สัตว์มงคลที่มีชื่อเสียงจากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ รวมถึงสินค้าของที่ระลึกพื้นเมือง
ต่างๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลับ
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่ LONGWAY OR SAME

วันที่ 6
เช้า

ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนให้ท่านนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ํา ใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัว
หิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจําบ้าน นําคณะ
เข้าชมวัดหยวนทงซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทาง
พระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ํา
ขนาดใหญ่ มี ส ะพานข้ า มไปสู่ ศ าลาแปดเหลี่ ย มกลางสระด้ า นหลั ง วั ด เป็ น อาคารสร้ า งใหม่ ป ระดิ ษ ฐาน
พระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้
อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ณที่วัดหยวนทงแห่งนี้

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน

15.20 น.
16.30 น.

อําลานครคุนหมิงเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 613
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจาํ นวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

หมายเหตุ : ช่วงหน้าหนาว โชว์ IMPRESSION

LIJIANG ปิด หากวันเดินทางดังกล่าวทาง
โชว์งดการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นโชว์ลี่สุ่ยจินซาแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าและไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

คุนหมิง ต้าลี่ ลีเ่ จียง หุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (GO1KMG-TG002)

อัตราค่าบริการ
เด็ก 8-12 ปี

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
เพิม
่
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตัว
๋
ท่านละ

วันที่ 08-13 ส.ค. 61

32,900.-

32,900.-

31,900.-

6,000.-

22,000.-

วันที่ 17-22 ส.ค. 61

32,900.-

32,900.-

31,900.-

6,000.-

21,000.-

วันที่ 14-19 ก.ย. 61

29,900.-

29,900.-

28,900.-

6,000.-

19,000

วันที่ 10-15 ต.ค. 61

32,900.-

32,900.-

31,900.-

6,000.-

21,000.-

กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
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วันที่ 13-18 ต.ค. 61

32,900.-

32,900.-

31,900.-

6,000.-

22,000.-

วันที่ 19-24 ต.ค. 61

32,900.-

32,900.-

31,900.-

6,000.-

21,000.-

วันที่ 20-25 ต.ค. 61

32,900.-

32,900.-

31,900.-

6,000.-

22,000.-

วันที่ 26-31 ต.ค. 61

31,900.-

31,900.-

30,900.-

6,000.-

21,000.-

วันที่ 27 ต.ค. - 01 พ.ย. 61

31,900.-

31,900.-

30,900.-

6,000.-

21,000.-

วันที่ 02-07 พ.ย. 61

28,900.-

28,900.-

27,900.-

6,000.-

18,000.-

วันที่ 09-14 พ.ย. 61

28,900.-

28,900.-

27,900.-

6,000.-

18,000.-

วันที่ 23-28 พ.ย. 61

28,900.-

28,900.-

27,900.-

6,000.-

18,000.-

วันที่ 30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 61

29,900.-

29,900.-

28,900.-

6,000.-

18,000.-

วันที่ 01-06 ธ.ค. 61

29,900.-

29,900.-

28,900.-

6,000.-

18,000.-

วันที่ 05-10 ธ.ค. 61

29,900.-

29,900.-

28,900.-

6,000.-

18,000.-

วันที่ 14-19 ธ.ค. 61

28,900.-

28,900.-

27,900.-

6,000.-

18,000.-

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 7,900.- / ท่าน ***

***ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าวีซ่าท่านละ 1,500 บาทแล้ว***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น
ท่านละ 120 หยวน /ทริป/ต่อท่าน // หัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ดุลพินิจ***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า(ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านแช่เท้า), ไข่มุก,
ร้านผ้าไหม ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า
ทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการให้บริการ
1.
2.

3.

4.

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อ
เช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ป ที่ เดิ นทางช่ ว งวั นหยุดหรื อเทศกาลที่ ต้อ งการั นตี มัด จํ ากั บ สายการบิ นหรื อค่ า มัด จําที่ พัก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
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เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ
เหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่าแบบธรรมดา 4 วันทําการ (1,500 บาท)
ค่ า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ คุ้ ม ครองในระหว่ า งการเดิ น ทาง คุ้ ม ครองในวงเงิ น ท่ า นละ 1,000,000 บาท ค่ า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กระเป๋าเดินทาง
กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ําหนักตามสาย
การบินกําหนด
ค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
ค่าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่อคน/วัน และคนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อคน/วัน เดินทางทั้งหมด 6 วัน จ่าย
ทิปไกด์ 60 หยวน คนขับรถ 60 หยวน รวมเป็น 120 หยวน ต่อคน

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

หมายเหตุ
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1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
บริ ษัท ฯ ไม่รับ ผิด ชอบค่ า เสี ยหายในเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด จากสายการบิ น ภั ยธรรมชาติ ปฏิ วั ติ และอื่ น ๆที่ อ ยู่
นอกเหนื อ การควบคุ มของทางบริ ษั ท ฯหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ที่ เ กิ ด ขึ้ นทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม เช่ น การ
เจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
บริ ษั ท ฯ จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การห้ า มออกนอกประเทศ หรื อ ห้ า มเข้ า ประเทศ อั น เนื่ อ งมาจากมี สิ่ ง ผิ ด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจ จุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะ
จัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่
อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เมือ
่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่ าบริการ และเงินมั ดจําคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริษัทจะ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน/คน/วัน
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้น
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสําหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ **
-ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท
-ยื่นด่วน 2 วันทําการ 2,550 บาท
1.
หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
2.
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.
สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า -ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อน
การส่งเอกสารยื่นวีซ่า
4.
สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5.
เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6.
กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง , สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล
(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
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7.

- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้
ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้
ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททั วร์
อย่างน้อย 5-7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)

8.

โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบ
9.
ในการอนุ ญ าตให้ เ ข้ า -ออกเมือ งด้ ว ยตนเอง เนื่ อ งจากบริ ษัท ทั ว ร์ ฯ ไม่ ท ราบกฎกติ ก า การยกเว้ นวี ซ่า ใน
รายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบั ตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษัท ฯ สามารถขอวี ซ่า ให้ ไ ด้ เฉพาะชาวต่ า งชาติ ที่ ทํ า งานในประเทศไทย และมี ใ บอนุ ญ าตการ
ทํางานในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า -ออกอย่าง
น้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1.
ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.
นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.
นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า
4.
นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
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สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
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**สถานทูตจีนมีการเปลีย
่ นแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.................................................
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หม้าย
หย่า
ไม่ได้จดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส .................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
ชื่อสถานทีท
่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .................................................................
ตําแหน่งงาน.................................................................................................................................
ที่อยูส
่ ถานทีท
่ ํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทถ
ี่ ูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่
ไม่เคย
เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี.............. ถึง วันที.่ ........... เดือน.......................ปี..................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ...................................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี.............. ถึง วันที.่ ........... เดือน.......................ปี..................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.................................................

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

RELATION.........................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

ประกาศ
เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

(GH) ทัวร์จีน_KMG TG002_คุนหมิง-ต้าหลี-่ ลี่เจียง-แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน 6 วัน 5 คืน (TG) http://www.gustotour.com/tour/city/28

