
 

 

รหัสทัวร  B2B1902398 
ทัวรจีน  KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA  
6 วัน 5 คืน  [TG] 
หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน    ภูเขาหมิะมังกรหยก    ชมโชว IMPRESSION 
LIJIANG    เมืองในฝนแชงกรีลา   เมืองโบราณลี่เจียง   วัดหยวนทง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA  6 วัน 5 คืน  

เดินทาง สงิหาคม-ธันวาคม 2562  

เริ�มต้นเพียง 22,999.- 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย)-ตาหลี่
(TG612 : 10.55-14.05) 

07.30 น. พรอมกันที ่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอร D 
สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาทีค่อยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
ตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหกบัทุกทาน 

10.55 น. ออกเดินทางสู นครคุนหมิง(สนามบินฉางสุย) โดยเที่ยวบินที ่TG 612 
14.05 น. เดินทางถึง สนามบินฉางสุย นครคุนหมิง เมืองเอกและเปนเมืองที่ใหญที่สุดใน

มณฑลยูนนานมปีระชากร 33 ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถงึ 24 เผาครอบคลมุ
พื้นทีถ่งึ 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000 เมตร 
คุนหมงิไดช่ือวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิเพราะมภีูมอิากาศที่เย็นสบายตลอดทัง้ป 
ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งทีม่ีเสนหดงึดูดนักทองเที่ยวกคื็อธรรมชาติที่
สวยงาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง จากน้ันนําคณะเดินทางสู เมืองตาหลี่ (ใช
เวลาประมาณ 5 ช่ัวโมง) เขตปกครองตนเองของชนเผาไป� ทางตะวันตกเฉียงใต
ของจีนในมณฑลยูนนานต้ังอยูระหวางทะเลสาบเออไหกับภูเขาฉางซานทีร่ะดับ 
1,975 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล โดยมีชนกลุมนอยอาศัยอยูรวมกันกวา 20 เช้ือ
ชาต ิเดิมมีช่ือวา “หนันเจา” หรืออาณาจกัรนานเจา (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทัง่
ชาวไป�ไดเขามาสถาปนาอาณาจักรตาหลี่ (ค.ศ. 937) และตอมาในค.ศ. 1253 
อาณาจกัรตาหล่ีกถ็กู กบุไลขาน ผูเปนจกัรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แตก็ยงัคง
เหลือรองรอยอารยธรรมเกาใหพบเห็นไดบนเสนทางจากตาหลี่ถงึลี่เจียง 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภตัตาคาร  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1.  กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ)-คนุหมิง(สนามบินคนุหมิงฉางสุ่ย)-ต้าหลี�(TG612 : 10.55-14.05) 
วนัที� 2.  หมู่บ้านซีโจว-วดัเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีลา่-ผ่านชมโค้งแรกแม่นํ �าแยงซีเกียง-ช่องแคบเสอืกระโจน- 
              เมืองโบราณแชงกรีลา่ 
วนัที� 3.  หบุเขาพระจนัทร์สนีํ �าเงิน(รวมกระเช้า)-วดัลามะซงจ้านหลงิ-แชงกรีลา่-ลี�เจียง-เมืองโบราณลี�เจียง 
วนัที� �.   ภูเขาหิมะมงักรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-IMPRESSOIN LIJIANG-อทุยานนํ �าหยก-สระนํ �ามงักรดํา-สาหร่ายเกลยีวทอง-ต้าหลี� 
วนัที� �.   ต้าหลี�-คนุหมิง-ร้านยางพารา-ตําหนกัทองจินเตี �ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ �ง 
วนัที� �.  ร้านบวัหิมะ-ร้านผ้าไหม-วดัหยวนทง-คนุหมิง(สนามบนิคุนหมิงฉางสุย่)-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรภูมิ) (TG613 :15.20-16.35) 
 



 

 

      ทีพั่ก MANJIANG HONG HOLIDAY  หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 2 หมูบานซีโจว-วัดเจาแมกวนอิม-ผานชมเจดียสามองค-แชงกรีลา-ผานชมโคง
แรกแมน้ําแยงซีเกียง-ชองแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีลา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั 
 นําทานสู หมูบานซโีจว หรือ “สีโ่จว” เปนหมูบานของชาวไป� ใหทานไดสมัผสักบัวถิี

ชีวติชาวไป� และไดเหน็บานเรือนและความเปนอยูของชาวไป� ชม วดัเจาแมกวนอิม
แปลงกายตามตํานานเลาวาเจาแมกวนอิมไดแปลงกายเปนหญิงชราแบกกอนหิน
ใหญไวบนหลังเพื่อใหทหารของฝ�ายตรงขามไดเห็น เมื่อทหารของฝ�ายศัตรูไดเห็น
วาแมแตหญิงชรายงัแขง็แรงถงึเพียงน้ี ถาเปนคนวัยหนุมสาวจะตองมีพละกําลงั
มากมายยากจะตอสู จึงไมไดทําการเขาโจมตีเมอืงและถอยทพักลับไปชาวเมอืงจงึ
สรางวัดแหงน้ีขึ้นในสมัยราชวงศถังเปนวดัทีม่ปีระติมากรรมเยี่ยมยอดแหงหน่ึง
ในตาหลี่  เขาชมวดัเจาแมกวนอิมแปลงกายตามตํานานเลาวาเจาแมกวนอิมได
แปลงกายเปนหญิงชราแบกกอนหินใหญไวบนหลังเพื่อใหทหารของฝ�ายตรงขามได
เห็น เมื่อทหารของฝ�ายศัตรูไดเห็นวาแมแตหญิงชรายังแขง็แรงถึงเพียงน้ี ถาเปนคน
วัยหนุมสาวจะตองมีพละกําลงัมากมายยากจะตอสู จงึไมไดทาํการเขาโจมตีเมือง
และถอยทัพกลับไปชาวเมืองจงึสรางวดัแหงน้ีขึ้นในสมัยราชวงศถัง เปนวดัทีม่ี
ประติมากรรมเยี่ยมยอดแหงหน่ึงในตาหลี่ นําทานผานชม “ซานถา” หรือ เจดีย 3 
องค อันเปนสัญลกัษณของเมืองตาลี่ที่โดดเดนงดงาม ต้ังอยูริมทะเลสาบเออไห 
ประกอบดวยเจดียสีขาวสวยงาม 3 องคโดยองคกลางมคีวามสูงถึง 70 เมตรซึง่
สรางขึ้นในสมัยราชวงศถังจงึมีลักษณะเหมือนกับเจดียในเมืองซีอาน สวนองคเลก็
อีก 2 องค สรางเพิม่เติมทีหลงัในสมัยราชวงศหยวน ซึ่งเปนชวงที่พทุธศาสนากําลงั
ไดรับความนิยมสูงสดุ ในประเทศจีน เจดีย 3 องคมอีายกุวา 1,000 ป และไดมี
การบูรณะเจดียเหลาน้ีในชวงป ค.ศ.1978 ก็ไดคนพบโบราณวตัถุจากศตวรรษที่ 
7-10 กวา 600 ช้ิน ในองคเจดีย 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 จากน้ันทานเดินทางสู เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีลา” (ใชเวลาประมาณ 4.30-5 

ช่ัวโมง) ซึ่งอยูทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซ่ึงมีพรมแดนติดกบั
อาณาเขตนาซีของเมอืงลี่เจียงและอาณาจกัรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึง่อยูหางจาก
นครคุนหมงิถงึ 700 กิโลเมตร และอุดมไปดวยธรรมชาติที่งดงามของป�าไมทุง
หญาภูเขาทะเลสาบและสัตวนานาชนิด ดวยภูมิประเทศรวมกบัทศันียภาพทีง่ดงาม 
สถานทีแ่หงน้ีจึงไดช่ือวา“ดินแดนแหงความฝน” ระหวางทางแวะชม โคงแรกแมน้ํา
แยงซีเกียง เกิดจากแมน้ําแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไหและทิเบต ซึง่เปนที่ราบสูงไหล
ลงมากระทบกบัเขาไหหลอ แลวหกัเสนทางโคงไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ จน
เกิดเปน “โคงแรกแมน้ําแยงซ”ี ขึ้นจากน้ันชม ชองแคบเสือกระโจน ซึ่งเปนชอง
แคบชวงแมน้ําแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง(แมน้ําทรายทอง) เปนชองแคบทีม่ีน้ํา
ไหลเช่ียวมาก ชวงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตํานานเลาวา ในอดีตชอง
แคบเสือน้ีสามารถกระโดดขามไปยงัฝم�งตรงขามได จงึเปนทีม่าของ “ชองแคบเสือ



 

 

กระโจน”นําชมเมืองโบราณแชงกรีลาเปนศูนยรวมของวัฒนธรรมชาวทิเบต
ลักษณะคลายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึง่เตม็ไปดวยรานคาของคนพื้นเมืองและราน
ขายสินคาที่ระลกึมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภตัตาคาร  
ที่พัก TIANRUI SUNSHINE  HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 3 หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน(รวมกระเชา)-วัดลามะซงจานหลิง-แชงกรีลา-ลี่
เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 นําทานเดินทางสู หุบเขาพระจันทรสน้ํีาเงิน แหงเมืองแชงกรีลา มคีวามสูงกวา 
4,500 เมตร จากระดับน้ําทะเล ประกอบดวย 13 ยอดเขา เรียงรายตอกันลักษณะ
คลายมังกร เปนหุบเขาทีม่ีทศันียภาพงดงามมาก ไดรับการขนานนามวาเปน 
สวรรคบนดิน สะกดทกุสายตาของผูมาเยือน นําทานโดยสารน่ังกระเชา ซึง่แบงเปน 
2 ชวง จดุแรกคือ ศูนยทองเที่ยว หบุเขาพระจันทรสีน้ําเงนิ และเปลี่ยนกระเชา
ตอไปยัง จดุบนสดุของ หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน เปนจดุชมววิ แบบ 360 องศา 
ใหทานไดสัมผัสกบัหมิะที่ปกคลมุยอดเขาอยางเตม็ที่ และช่ืนชมกับทิวทัศน อัน



 

 

สวยงามบนยอดเขา ทีม่ีหมิะปกคลมุเกือบตลอดป อิสระถายภาพตามอัธยาศัย 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เที่ยวชม วดัลามะซงจานหลิน ต้ังอยูบริเวณตีนเขาฝอปงหางจากเมืองจงเตี้ยนไป
ทางเหนือ 4 กิโลเมตรสรางขึ้นในปค.ศ. 1679 เปนวดัลามะที่มอีายุเกาแกกวา 
300 ปมีพระลามะจาํพรรษาอยูกวา 700 รูปสรางขึ้นในสมัยการปกครองของดะ
ไลลามะองคที ่ 5 ซึง่ใกลเคียงกับสมัยอยุธยาตอนตนในชวงศตวรรษที่ 17 สมัย
จักรพรรดิคงัซีแหงราชวงศชิงไดมกีารซอมแซมตอเติมอีกหลายคร้ังโครงสรางของ
วัดแหงน้ีสรางตามแบบพระราชวงัโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ทีม่หีอประชุมหลกั 
2 หองและโอบลอมไปดวยหองพักสําหรับพระกวา 100 หองนอกจากน้ียังมี
โบราณวัตถุอีกมากมายรวมทัง้รูปปم�นทองสัมฤทธิ์ทีม่ีช่ือเสียงมากที่สุดเดินทางตอสู
เมืองลี่เจียง (ใชเวลาประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) เปนเมืองซึ่งต้ังอยูในหบุเขาที่มี
ทัศนียภาพงดงามเปนถิ่นที่อยูของชาวนาซถีือเปนชนกลุมนอยที่มคีวามนาสนใจทั้ง
ทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชนการมีโครงสรางทางสังคมแบบสตรีเปนใหญ
นอกจากน้ันยงัมีภาษาภาพที่เปนเอกลกัษณอีกดวย นําทานชมเมืองโบราณลี่เจียง
หรือเมืองโบราณตาเหยียนเจิ้งซึง่เปนเมืองที่สรางขึ้นมาในสมัยตนราชวงศถงัมี
ประวัติยาวนานกวา 1,300 ปตัวเมืองต้ังอยูทามกลางการโอบลอมดวยสายน้ํานอย
ใหญที่ไหลมาจากสระมังกรดําพื้นทีต้ั่งของเมอืงโบราณแหงน้ีมีรูปรางลักษณะคลาย



 

 

หินฝนหมกึจีนในเขตเมอืงโบราณยังคงความงามในอดีตไวอยางสมบูรณเชนอาคาร
ไมแบบจนีโบราณตนหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลมลําธารน้ําที่ไหลผาน
เมืองแหงน้ีดวยความสวยงามเหลาน้ีทําใหเมืองโบราณล่ีเจียงไดถกูบันทึกเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมของโลกโดยองคการยูเนสโกนอกจากน้ียามค่ําคืนก็มกีารประดบัไฟ
แสงสีงดงามอีกดวย 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภตัตาคาร  
ที่พัก LIJIANG LUCKY DARGON HOTEL หรือเทียบเทาระดบั 4 ดาว 

วันที่ 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเชาใหญ)-IMPRESSOIN LIJIANG-อุทยานน้ํา
หยก-สระน้ํามังกรดํา-สาหรายเกลียวทอง-ตาหลี่ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําคณะโดยสารกระเชาไฟฟ�า(กระเชาใหญ) ขึ้นสูบริเวณจุดชมววิเขาหิมะมังกร
หยกทีค่วามสูงระดับ 4,506 เมตรใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นและยิง่ใหญของ
ภูเขาแหงน้ี บริเวณเขามตีนฉําฉายูนนานทีม่อีายุกวาพันปเทอืกเขาน้ีหากมองดูแลว
ลักษณะคลายมงักรนอนอยูบนกอนเมฆ จึงเปนที่มาของช่ือเทือกเขา จากน้ันชม  
IMPRESSION LIJIANGโชวอันยิง่ใหญ โดยผูกํากับช่ือกองโลก จาง อวี้ โหมว 
ไดเนรมิตใหภูเขาหมิะมงักรหยกเปนฉากหลงั และบริเวณทุงหญาเปนเวทกีารแสดง 
โดยใชนักแสดงกวา 600 ชีวติ แสง สี เสียงการแตงกายตระการตา เลาเร่ืองราว



 

 

ชีวติความเปนอยู และชาวเผาตางๆ ของเมอืงลี่เจียงความสําเร็จของการแสดงคง
ตองยกเครดิตใหกับจางอ้ีโหมวผูกาํกบัชาวจีนที่มีช่ือเสียงในระดับโลกลาสุดไดฝาก
ผลงานไหกบัพิธีเปด-ปดกีฬาโอลมิปก(BEIJING 2008) ที่สรางความประทับใจไป
ทั้งโลกเมือ่ปลายป 2551 

 หมายเหตุ : ชวงหนาหนาว โชว IMPRESSION  LIJIANG  ปด หากวันเดินทาง
ดังกลาวทางโชวงดการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนเปนโชวลี่สุยจินซาแทน 
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาและไมมกีารคืนคาใชจายใดๆทัง้สิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 เดินทางสู อุทยานน้ําหยกซึ่งมตีาน้ําธรรมชาติผดุขึ้นมา 2 ตา เปนน้ําที่ซมึมาจาก

การละลายของน้ําแข็งบนภูเขาหมิะมงักรหยก เปนสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชน
เผานาซกีลมกลืนกับธรรมชาติประกอบดวยประตูสวรรคซึง่มรูีปปم�นแกะสลักดวยไม
ขางขวาเปนพอขางซายเปนแมและน้ําตกมงักรที่ไหลหลั่งไปตามไหลเขาแบงเปน 3 
ช้ันช้ันแรกช่ือวามงักรออกถํ้าช้ันที่สองช่ือวามงักรเลนน้ําช้ันที่สามช่ือวามงักรโบยบิน
และยังมตีนไมเทวดาซึง่เปนที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มอีายมุากกวา 500 ปเขา
ชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ํามังกรดํา อยูทีท่างชานเมืองดาน



 

 

เหนือเลากันวาเมื่อหลายรอยปกอนที่น่ันยงัเปนบอน้ําธรรมดาอยูมาวันหน่ึงมี
ชาวบานเห็นมงักรดําโผลขึ้นมาจากบอน้ําแหงน้ันชาวนาซมีีความเช่ือเร่ืองมงักรอยู
แลว จงึต้ังช่ือบอน้ําน่ันวา บอน้ํามังกรดํา ปจจุบันไดปรับปรุงใหเปนสวนสาธารณะที่
สวยงามจดัสรางสะพานศาลาพักผอนแบบเกงจีนสองขางทางมตีนเกาลดัขึ้นเต็มมี
เน้ือที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรไดมีการจดัแบงสวนอยางเหมาะสมเปนบอน้ําใน 
และบอน้ํานอก มีสะพานหินออนกั้น น้ําในบอผุดขึ้นมาจากใตดินในลักษณะเปนตา
น้ํา แวะชมสินคาสาหรายเกลียวทอง พืชใตน้ําลํ้าคุณคาอาหารเสริมเพื่อสขุภาพช้ัน
ยอด ซึ่งมีสารอาหารอยูนับไมถวน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหรายพอกหนา จากน้ัน
คณะเดินทางกลับสูเมืองตาหลี่ (ใชเวลาประมาณ 2.30-3 ช่ัวโมง) 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภตัตาคาร  
ที่พัก MANJIANG HONG HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเทาระดบั 4 ดาว 

วันที่ 5 ตาหลี-่คุนหมิง-รานยางพารา-ตําหนักทองจินเตี้ยน-รานหยก-อิสระชอปปم�ง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั 

 หลังอาหารเชานําคณะเดินทางสู เมืองคนุหมิง (ใชเวลาประมาณ 5 ช่ัวโมง) เมือง
เอกและเปนเมืองที่ใหญที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลานคน โดยเปนชน
กลุมนอยถงึ 24 เผาครอบคลมุพื้นทีถ่งึ 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือ
ระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมงิไดช่ือวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิ
เพราะมีภมูิอากาศที่เย็นสบายตลอดทัง้ป ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งที่มี
เสนหดึงดูดนักทองเที่ยวกคื็อธรรมชาตทิี่สวยงาม   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 นําทานแวะรานยางพารา  ใหทานไดเลือกซื้อสินคาเพื่อสุขภาพ อาทิ หมอน

ยางพารา ที่นอนยางพารา นําทานชมความงามของ ตําหนักทองจินเตี้ยนในอดีต
เคยเปนที่พกัของอูซันกุย “ขุนศึกผูขายชาต”ิ และนางงามเฉินหยวนหยวน เปน
ตําหนักที่มฝีาผนังและหลงัคาสรางดวยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทําใหตาํหนักมี
ความสวยเดน แลดูเสมือนทอง จึงไดช่ือวา“ ตําหนักทอง ” นับไดวาเปนตําหนักที่
ใหญที่สุดของจีน จากน้ันแวะชมหยก ทีม่คุีณภาพและมช่ืีอเสียงของประเทศจีน ให
ทานไดเลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัวมงคลทีม่ีช่ือเสียงจากน้ัน
อิสระชอปปم�ง ใหทานไดเลือกซื้อสินคาตางๆ รวมถึงสินคาของที่ระลึกพื้นเมอืง



 

 

ตางๆ ฝากญาติสนิท มติรสหายกอนกลับ 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภตัตาคาร  

ที่พัก LONGWAY HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่ 6 รานบัวหิมะ-รานผาไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย)-

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรภูมิ) (TG613 :15.20-16.35) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั 

 ทานเดินทางสู รานบวัหิมะและศนูยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝ�าเทาเพือ่
สุขภาพผอนคลาย 

ความเมื่อยลากบัยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไมซํ้าใครพรอมชมครีมเป�าซูถังหรือที่
รูจักกันดีในช่ือ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุพองและ
แมลงกดัตอยเปนยาสามัญประจําบาน แวะชมผาไหม สิ้นคาทีม่ีช่ือเสียงของจีน
จากน้ันนําคณะเขาชม วดัหยวนทง ซึ่งเปนวดัที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูนนาน
ต้ังอยูทีถ่นนหยวนทงเจียงเปนอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดในคุนหมงิอายุ
เกาแกกวาพันปภายในวัดตกแตงรมร่ืนสวยงามกลางลานมีสระน้ําขนาดใหญ มี
สะพานขามไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหม
ประดิษฐานพระพทุธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศกัด์ิ ชมะนันทน
นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว ณ ทีว่ดัหยวนทงแหงน้ี 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน 

15.20 น. อําลาเมืองคุนหมงิ เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที ่TG613 
16.35 น. เดินทางถึง สนามบินยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
ทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจํานวน

ผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย 
 

อัตราคาบริการ : KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA  6 วัน 5 คืนโดยสายการ
บินไทย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน  
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน  
12 ป 

(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว
เครื่องบิน 
ทานละ 

วันที่ 02-07 ส.ค. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 15,499.- 
วันที่ 09-14 ส.ค. 62 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 16,999.- 
วันที่ 16-21 ส.ค. 62 23,999.- 23,999.- 22,999.- 5,500.- 16,499.- 
วันที่ 23-28 ส.ค. 62 23,999.- 23,999.- 22,999.- 5,500.- 16,499.- 
วันที่ 21-26 ก.ย. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 15,999.- 
วันที่ 09-14 ต.ค. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 15,999.- 
วันที่ 11-16 ต.ค. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 14,999.- 
วันที่ 13-18 ต.ค 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 15,499.- 
วันที่ 19-24 ต.ค. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 14,999.- 
วันที่ 23-28 ต.ค. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 15,999.- 
วันที่ 26-31 ต.ค. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 15,999.- 
วันที่ 29 ต.ค.-03 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 16,499.- 



 

 

พ.ย. 62 
วันที่ 01-06 พ.ย. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 16,499.- 
วันที่ 02-07 พ..ย 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 16,499.- 
วันที่ 08-13 พ.ย. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 16,499.- 
วันที่ 12-17 พ.ย. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 16,499.- 
วันที่ 15-20 พ.ย. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 16,499.- 
วันที่ 22-27 พ.ย. 62 23,999.- 23,999.- 22,999.- 5,500.- 16,999.- 
วันที่ 30 พ.ย. -05 
ธ.ค. 61 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 16,499.- 

วันที่ 01-06 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 16,999.- 
วันที่ 06-11 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 17,499.- 
วันที่ 10-15 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 17,499.- 
วันที่ 20-25 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 17,499.- 
วันที่ 29 ธ.ค. 62-03 
ม.ค. 63 29,999.- 29,999.- 28,999.- 5,500.- 19,499.- 

วันที่ 30 ธ.ค. 62 – 
04 ม.ค. 63 29,999.- 29,999.- 28,999.- 5,500.- 19,499.- 

วันที่ 31 ธ.ค. 62-05 
ม.ค. 63 29,999.- 29,999.- 28,999.- 5,500.- 19,499.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไมถงึ2 ปบรบิูรณ ณ วนัเดินทางกลับ) ทานละ 7,900.- ราคานี้รวม
รายการทัวร ตัว๋เครื่องบนิ รวมวซีา 4 วันทาํการ 

 
ราคาน้ีไมรวมคาวซีา ทานละ 1,650 บาท 

ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทาน/ทริป 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
** กรณีถือหนังสือเดนิทางตางชาติกรณุาเช็คราคาอีกครั้ง ** 

 
 



 

 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินน้ันๆกรณีคณะออกเดิน 

กรณีคณะออกเดินทางได      
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบุ 



 

 

5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,650 บาท 
3. กระเป�าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ทาน 1 

สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทาน/ทริป  สวนหัวหนาทัวร

ไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจในการบริการของทาน 



 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่ เกิดจากสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  



 

 

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทวัร กรุณากรอกใหครบเพือ่ประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ

บั ต ร ข อ ง เ ด็ ก ฉ บั บ แ ป ล (โด ย ส า ม า ร ถ ด า ว โห ล ด แ บ บ ฟ อ ร ม ได ที่  
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่

ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ 
โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 



 

 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี 
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 
2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวซีาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวี
ซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตรา
วีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลัง
ขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  



 

 

- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายขุองรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล

รับรองตราประทับรานที่แปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  

[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบล
เย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการ ีไอซแลนด อติาลี 
ลิทวัเนีย ลตัเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกยี 
สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 

 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน  

สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวซีาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับ
ราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปน
จริง  



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน  
กรณุากรอกขอมูลดงัตอไปน้ี** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวซีาประเทศจีน 
 **กรณุาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส .............................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
........................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.............................................................................................. 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
...................................................................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย............................................................................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
..................................................................................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ............................................................................................................... 
ตําแหนงงาน
....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
................................................................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
....................................................................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถกูตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที.่........... เดือน.......................ป
......................................……...................... 



 

 

 

ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................ 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที.่........... เดือน.......................ป
................................................................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ   
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษทัอาจมี
การเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลงั  ทั้งน้ีเพือ่ประโยชน
ของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดทาํตามระเบียบอยางเครงครัด) 


