
 

 

รหสัทวัร  B2B2000480 
ทัวรจีน คุนหมิง DREAM TOWN IN SHANGRI-LA  6 วัน 5 คืน (TG) 
หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน | ภูเขาหมิะมงักรหยก(นั่งกระเชาใหญ)  
โชว IMPRESSION LIJIANG | เมอืงในฝนแชงกรีลา 
เมืองโบราณล่ีเจียง | วดัหยวนทง  |  ไป�สุยเหอ 

 
 
 
 



 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
  

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คนุหมงิ(สนามบินคุนหมงิฉางสุย)-ตาหลี่
(TG612 : 10.55-14.05) 

07.30 น. พรอมกันที่ สนามบนิสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอร D 
สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาทีค่อยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
ตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหกบัทุกทาน 

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

มณฑลยูนนานมปีระชากร 33 ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถึง 24 เผาครอบคลมุ
พื้นที่ถงึ 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร 
คุนหมงิไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิเพราะมภีูมอิากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งป 
ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งทีม่ีเสนหดงึดดูนักทองเที่ยวกค็ือธรรมชาติที่
สวยงาม ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมือง จากนั้นนําคณะเดินทางสู เมืองตาหลี่ (ใช
เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองของชนเผาไป� ทางตะวันตกเฉียงใต
ของจีนในมณฑลยูนนานตั้งอยูระหวางทะเลสาบเออไหกับภูเขาฉางซานทีร่ะดับ 
1,975 เมตรเหนือระดับนํา้ทะเล โดยมีชนกลุมนอยอาศัยอยูรวมกันกวา 20 เชื้อ
ชาต ิเดมิมีชื่อวา “หนันเจา” หรอือาณาจักรนานเจา (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่ง
ชาวไป�ไดเขามาสถาปนาอาณาจักรตาหลี่ (ค.ศ. 937) และตอมาในค.ศ. 1253 
อาณาจกัรตาหล่ีกถ็กู กบุไลขาน ผูเปนจักรพรรดิชาวมองโกลพิชติลง แตก็ยงัคง
เหลือรองรอยอารยธรรมเกาใหพบเห็นไดบนเสนทางจากตาหลี่ถงึลี่เจียง 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1.  กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ)-คนุหมิง(สนามบินคนุหมิงฉางสุ่ย)-ตา้หลี�(TG612 : 10.55-14.05) 

วนัที� 2.  หมู่บา้นซีโจว-วดัเจา้แม่กวนอิม-ผ่านชมเจดียส์ามองค-์แชงกรีลา่-ผ่านชมโคง้แรกแม่น ํ�าแยงซีเกียง-ช่องแคบเสอืกระโจน- 

              เมืองโบราณแชงกรลีา่ 

วนัที� 3.  หบุเขาพระจนัทรส์นี ํ�าเงิน(รวมกระเชา้)-วดัลามะซงจา้นหลงิ-แชงกรลีา่-ลี�เจียง-เมืองโบราณลี�เจียง 

วนัที� �.   ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเชา้ใหญ่)-IMPRESSOIN LIJIANG-ไป๋สุ่ยเหอ(ไม่รวมรถแบตเตอรี�)-อทุยานนํ�าหยก-สระมงักรดาํ-สาหร่าย

เกลยีวทอง-ตา้หลี� 

วนัที� �.   ตา้หลี�-คนุหมิง-รา้นยางพารา-ตาํหนกัทองจินเตี �ยน-รา้นหยก-อิสระชอ้ปปิ�ง 

วนัที� �.  รา้นบวัหิมะ-รา้นผา้ไหม-วดัหยวนทง-คนุหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย่)-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรภูมิ) (TG613 :15.20-16.35) 

 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
      ทีพ่ัก MANJIANG HONG HOLIDAY  หรอืเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 2 
หมูบานซีโจว-วัดเจาแมกวนอิม-ผานชมเจดียสามองค-แชงกรลีา-ผานชมโคง
แรกแมนํ้าแยงซีเกียง-ชองแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรลีา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั 
 นําทานสู หมูบานซโีจว หรือ “สี่โจว” เปนหมูบานของชาวไป� ใหทานไดสัมผัสกับวถิี

ชีวติชาวไป� และไดเห็นบานเรือนและความเปนอยูของชาวไป� ชม วดัเจาแมกวนอิม
แปลงกายตามตาํนานเลาวาเจาแมกวนอมิไดแปลงกายเปนหญิงชราแบกกอนหิน
ใหญไวบนหลังเพื่อใหทหารของฝ�ายตรงขามไดเห็น เมื่อทหารของฝ�ายศตัรูไดเห็น
วาแมแตหญิงชรายงัแขง็แรงถงึเพียงนี ้ถาเปนคนวัยหนุมสาวจะตองมพีละกําลงั
มากมายยากจะตอสู จึงไมไดทําการเขาโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึง
สรางวัดแหงนี้ขึ้นในสมัยราชวงศถังเปนวดัทีม่ปีระตมิากรรมเยี่ยมยอดแหงหนึง่
ในตาหลี่  เขาชมวดัเจาแมกวนอมิแปลงกายตามตํานานเลาวาเจาแมกวนอมิได
แปลงกายเปนหญิงชราแบกกอนหินใหญไวบนหลังเพื่อใหทหารของฝ�ายตรงขามได
เห็น เมื่อทหารของฝ�ายศัตรูไดเหน็วาแมแตหญิงชรายังแขง็แรงถึงเพียงนี้ ถาเปนคน
วัยหนุมสาวจะตองมีพละกําลงัมากมายยากจะตอสู จึงไมไดทาํการเขาโจมตีเมือง
และถอยทัพกลับไปชาวเมืองจงึสรางวดัแหงนีข้ึ้นในสมัยราชวงศถัง เปนวดัทีม่ี
ประตมิากรรมเยี่ยมยอดแหงหนึง่ในตาหลี ่นําทานผานชม “ซานถา” หรอื เจดีย 3 
องค อันเปนสัญลักษณของเมอืงตาลี่ที่โดดเดนงดงาม ตัง้อยูรมิทะเลสาบเออไห 
ประกอบดวยเจดียสีขาวสวยงาม 3 องคโดยองคกลางมีความสงูถงึ 70 เมตรซึง่
สรางขึ้นในสมัยราชวงศถังจงึมีลักษณะเหมือนกับเจดียในเมืองซีอาน สวนองคเล็ก
อีก 2 องค สรางเพิ่มเตมิทีหลงัในสมัยราชวงศหยวน ซึง่เปนชวงที่พุทธศาสนากําลัง
ไดรับความนิยมสงูสดุ ในประเทศจีน เจดีย 3 องคมอีายกุวา 1,000 ป และไดมี
การบูรณะเจดียเหลาน้ีในชวงป ค.ศ.1978 ก็ไดคนพบโบราณวตัถุจากศตวรรษที ่
7-10 กวา 600 ชิ้น ในองคเจดีย 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 จากนั้นทานเดินทางสู เมืองจงเตี้ยน “แชงกรลีา” (ใชเวลาประมาณ 4.30-5 

ชั่วโมง) ซึ่งอยูทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซ่ึงมีพรมแดนตดิกบั
อาณาเขตนาซีของเมอืงลี่เจียงและอาณาจกัรหยีของเมืองหนงิหลาง ซ่ึงอยูหางจาก
นครคุนหมงิถงึ 700 กิโลเมตร และอดุมไปดวยธรรมชาติทีง่ดงามของป�าไมทุง
หญาภูเขาทะเลสาบและสัตวนานาชนดิ ดวยภมูิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม 
สถานทีแ่หงนี้จึงไดชือ่วา“ดินแดนแหงความฝน” ระหวางทางแวะชม โคงแรกแมนํ้า
แยงซีเกียง เกิดจากแมนํ้าแยงซีที่ไหลลงมาจากชงิไหและทิเบต ซึง่เปนที่ราบสูงไหล
ลงมากระทบกบัเขาไหหลอ แลวหักเสนทางโคงไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ จน
เกิดเปน “โคงแรกแมนํ้าแยงซี” ขึ้นจากนั้นชม ชองแคบเสือกระโจน ซึ่งเปนชอง
แคบชวงแมนํ้าแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง(แมนํ้าทรายทอง) เปนชองแคบทีม่ีนํ้า
ไหลเชี่ยวมาก ชวงที่แคบที่สดุประมาณ 30 เมตร ตามตํานานเลาวา ในอดตีชอง
แคบเสือน้ีสามารถกระโดดขามไปยงัฝم�งตรงขามได จึงเปนทีม่าของ “ชองแคบเสือ



 

 

กระโจน”นําชมเมืองโบราณแชงกรีลาเปนศูนยรวมของวัฒนธรรมชาวทิเบต
ลักษณะคลายชมุชนเมืองโบราณทิเบตซึง่เตม็ไปดวยรานคาของคนพื้นเมืองและราน
ขายสินคาที่ระลกึมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั TIANRUI SUNSHINE  HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 3 
หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน(รวมกระเชา)-วดัลามะซงจานหลงิ-แชงกรลีา-ลี่
เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 นําทานเดินทางสู หุบเขาพระจันทรสนีํ้าเงิน แหงเมืองแชงกรีลา มคีวามสูงกวา 
4,500 เมตร จากระดับนํา้ทะเล ประกอบดวย 13 ยอดเขา เรียงรายตอกันลกัษณะ
คลายมังกร เปนหุบเขาทีม่ีทศันียภาพงดงามมาก ไดรบัการขนานนามวาเปน 
สวรรคบนดิน สะกดทกุสายตาของผูมาเยือน นําทานโดยสารนั่งกระเชา ซึง่แบงเปน 
2 ชวง จดุแรกคือ ศูนยทองเที่ยว หุบเขาพระจนัทรสีนํ้าเงิน และเปล่ียนกระเชา
ตอไปยัง จดุบนสดุของ หุบเขาพระจันทรสีนํา้เงิน เปนจุดชมววิ แบบ 360 องศา 
ใหทานไดสัมผัสกบัหมิะที่ปกคลมุยอดเขาอยางเตม็ที ่และชื่นชมกับทิวทัศน อัน



 

 

สวยงามบนยอดเขา ทีม่ีหมิะปกคลมุเกือบตลอดป อิสระถายภาพตามอัธยาศัย 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เที่ยวชม วดัลามะซงจานหลิน ตัง้อยูบริเวณตนีเขาฝอปงหางจากเมอืงจงเตี้ยนไป
ทางเหนือ 4 กิโลเมตรสรางขึ้นในปค.ศ. 1679 เปนวดัลามะที่มอีายุเกาแกกวา 
300 ปมพีระลามะจําพรรษาอยูกวา 700 รปูสรางขึ้นในสมัยการปกครองของดะ
ไลลามะองคที ่5 ซึ่งใกลเคียงกับสมัยอยุธยาตอนตนในชวงศตวรรษที่ 17 สมัย
จักรพรรดิคงัซีแหงราชวงศชงิไดมกีารซอมแซมตอเตมิอกีหลายครั้งโครงสรางของ
วัดแหงนี้สรางตามแบบพระราชวงัโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ทีม่ีหอประชุมหลัก 
2 หองและโอบลอมไปดวยหองพกัสําหรับพระกวา 100 หองนอกจากนี้ยงัมี
โบราณวัตถุอกีมากมายรวมทัง้รูปปم�นทองสัมฤทธิ์ทีม่ีชื่อเสียงมากที่สุดเดินทางตอสู
เมืองลี่เจียง (ใชเวลาประมาณ 4 ชัว่โมง) เปนเมืองซึ่งตัง้อยูในหบุเขาที่มี
ทัศนียภาพงดงามเปนถิ่นที่อยูของชาวนาซถีือเปนชนกลุมนอยที่มคีวามนาสนใจทั้ง
ทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชนการมีโครงสรางทางสังคมแบบสตรีเปนใหญ
นอกจากนั้นยงัมีภาษาภาพที่เปนเอกลกัษณอกีดวย นําทานชมเมืองโบราณลีเ่จียง
หรือเมืองโบราณตาเหยียนเจิ้งซึง่เปนเมืองที่สรางขึ้นมาในสมัยตนราชวงศถงัมี
ประวัติยาวนานกวา 1,300 ปตวัเมอืงตัง้อยูทามกลางการโอบลอมดวยสายน้ํานอย
ใหญที่ไหลมาจากสระมังกรดําพื้นทีต่ั้งของเมอืงโบราณแหงนีม้ีรูปรางลักษณะคลาย



 

 

หินฝนหมกึจีนในเขตเมอืงโบราณยังคงความงามในอดตีไวอยางสมบูรณเชนอาคาร
ไมแบบจนีโบราณตนหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลมลําธารนํา้ที่ไหลผาน
เมืองแหงนีด้วยความสวยงามเหลานี้ทําใหเมืองโบราณล่ีเจียงไดถกูบันทึกเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมของโลกโดยองคการยูเนสโกนอกจากนี้ยามคํ่าคืนก็มกีารประดบัไฟ
แสงสีงดงามอกีดวย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั LIJIANG LUCKY DARGON HOTEL หรือเทียบเทาระดบั 4 ดาว 
วันที่ 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเชาใหญ)-IMPRESSOIN LIJIANG-ไป�สุยเหอ

(ไมรวมรถแบตเตอรี่)-อุทยานนํ้าหยก-สระนํ้ามังกรดํา-สาหรายเกลียวทอง-
ตาหลี ่

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําคณะโดยสารกระเชาไฟฟ�า(กระเชาใหญ) ขึน้สูบริเวณจุดชมววิเขาหิมะมังกร
หยกทีค่วามสูงระดับ 4,506 เมตรใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นและยิง่ใหญของ
ภูเขาแหงนี ้บริเวณเขามตีนฉาํฉายูนนานทีม่ีอายุกวาพันปเทือกเขานี้หากมองดแูลว
ลักษณะคลายมงักรนอนอยูบนกอนเมฆ จึงเปนที่มาของชื่อเทือกเขา จากนั้นชม  
IMPRESSION LIJIANGโชวอันยิ่งใหญ โดยผูกํากับชื่อกองโลก จาง อวี้ โหมว 
ไดเนรมิตใหภูเขาหมิะมงักรหยกเปนฉากหลงั และบริเวณทุงหญาเปนเวทกีารแสดง 



 

 

โดยใชนกัแสดงกวา 600 ชีวติ แสง ส ีเสียงการแตงกายตระการตา เลาเรื่องราว
ชีวติความเปนอยู และชาวเผาตางๆ ของเมืองลี่เจียงความสําเร็จของการแสดงคง
ตองยกเครดติใหกับจางอีโ้หมวผูกาํกบัชาวจีนที่มีชือ่เสียงในระดับโลกลาสุดไดฝาก
ผลงานไหกบัพิธีเปด-ปดกีฬาโอลมิปก(BEIJING 2008) ที่สรางความประทบัใจไป
ทั้งโลกเมือ่ปลายป 2551 

 หมายเหต ุ: ชวงหนาหนาว โชว IMPRESSION  LIJIANG  ปด หากวันเดินทาง
ดังกลาวทางโชวงดการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเปนโชวลี่สุยจินซาแทน 
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาและไมมกีารคนืคาใชจายใดๆทัง้สิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   



 

 

 

 
 เดินทางสู ไป�สุยเหอ หรอืที่เรียกวา หุบเขาสนีํ้าเงิน (Blue Valley) (ไมรวมรถ

แบตเตอรี ่หากลกูคาตองการนัง่รถแบตเตอรีก่รุณาสอบถามกับไกดทองถิ่น) หุบเขา
ที่อยูตดิดานหลังของภูเขาหมิะมงักรหยก ทศันยีภาพสวยงามกับทะเลสาบสีฟ�า
คราม นํา้ตกหินปูนขนาดเล็กและภูเขาหมิะมงักรหยกเปนพืน้หลัง นํ้าที่ไหลผานหุบ
เขานี้คอืนํ้าที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหมิะมงักรหยก เน่ืองจากจดุนี้มทีิวทัศนที่
สวยงามที่มฉีากหลงัคือภูเขาหมิะมงักรหยกมนีํ้าตกและแมนํ้ากึ่งทะเลสาบจึงเปนที่
นิยมของศิลปนนกัวาดภาพและคูรกัทีม่กัจะมาถายภาพทีน่าประทบัใจ  
  เดินทางสู อุทยานนํ้าหยกซึ่งมตีานํา้ธรรมชาติผดุขึ้นมา 2 ตา เปนนํ้าที่ซึมมาจาก
การละลายของนํา้แข็งบนภูเขาหมิะมงักรหยก เปนสถานทีแ่สดงวัฒนธรรมของชน
เผานาซกีลมกลืนกับธรรมชาติประกอบดวยประตูสวรรคซึง่มรีูปปم�นแกะสลักดวยไม
ขางขวาเปนพอขางซายเปนแมและนํา้ตกมงักรที่ไหลหลั่งไปตามไหลเขาแบงเปน 3 
ชั้นชั้นแรกชื่อวามงักรออกถํ้าชั้นที่สองชื่อวามงักรเลนนํ้าชั้นที่สามชื่อวามงักรโบยบิน
และยังมตีนไมเทวดาซึง่เปนที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มอีายมุากกวา 500 ปเขา
ชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระนํา้มังกรดํา อยูที่ทางชานเมอืงดาน
เหนือเลากันวาเมื่อหลายรอยปกอนที่นั่นยงัเปนบอนํ้าธรรมดาอยูมาวันหนึง่มี
ชาวบานเห็นมงักรดาํโผลขึ้นมาจากบอนํา้แหงนั้นชาวนาซมีีความเชื่อเรื่องมงักรอยู
แลว จงึตัง้ชือ่บอนํา้นั่นวา บอนํ้ามังกรดาํ ปจจบุันไดปรับปรงุใหเปนสวนสาธารณะที่
สวยงามจดัสรางสะพานศาลาพักผอนแบบเกงจีนสองขางทางมตีนเกาลดัขึ้นเตม็มี
เน้ือที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรไดมกีารจัดแบงสวนอยางเหมาะสมเปนบอนํา้ใน 
และบอนํา้นอก มีสะพานหินออนกั้น นํ้าในบอผุดขึ้นมาจากใตดินในลักษณะเปนตา



 

 

นํ้า แวะชมสินคาสาหรายเกลียวทอง พชืใตนํา้ลํ้าคุณคาอาหารเสรมิเพื่อสขุภาพชั้น
ยอด ซึง่มีสารอาหารอยูนับไมถวน อาทิ อาหารเสริม ครมีสาหรายพอกหนา จากนั้น
คณะเดินทางกลับสูเมืองตาหลี่ (ใชเวลาประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั MANJIANG HONG HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเทาระดบั 4 ดาว 
วันที่ 5 ตาหลี่-คุนหมิง-รานยางพารา-ตําหนักทองจินเตี้ยน-รานหยก-อสิระชอปปم�ง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั 
 หลังอาหารเชานาํคณะเดินทางสู เมืองคุนหมงิ (ใชเวลาประมาณ 5 ชัว่โมง) เมอืง

เอกและเปนเมืองที่ใหญที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลานคน โดยเปนชน
กลุมนอยถงึ 24 เผาครอบคลมุพืน้ทีถ่ึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือ
ระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมงิไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิ
เพราะมีภมูิอากาศที่เย็นสบายตลอดทัง้ป ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งทีม่ี
เสนหดึงดดูนกัทองเที่ยวกค็อืธรรมชาตทิี่สวยงาม   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 นําทานแวะรานยางพารา  ใหทานไดเลือกซื้อสินคาเพื่อสุขภาพ อาทิ หมอน

ยางพารา ที่นอนยางพารา นําทานชมความงามของ ตําหนักทองจินเตี้ยนในอดตี
เคยเปนที่พกัของอูซันกุย “ขุนศกึผูขายชาต”ิ และนางงามเฉินหยวนหยวน เปน
ตําหนักที่มฝีาผนังและหลงัคาสรางดวยทองเหลืองถึง 380 ตนั จึงทําใหตาํหนกัมี
ความสวยเดน แลดูเสมือนทอง จงึไดชื่อวา“ ตาํหนกัทอง ” นบัไดวาเปนตาํหนกัที่
ใหญที่สุดของจีน จากนั้นแวะชมหยก ทีม่ีคุณภาพและมชีื่อเสียงของประเทศจีน ให
ทานไดเลือกซื้อ กาํไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตวมงคลทีม่ีชื่อเสียงจากนั้น
อิสระชอปปم�ง ใหทานไดเลือกซื้อสินคาตางๆ รวมถงึสินคาของที่ระลกึพื้นเมือง
ตางๆ ฝากญาติสนิท มติรสหายกอนกลับ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั LONGWAY HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 
 



 

 

วันที่ 6 รานบวัหิมะ-รานผาไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย)-
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรภูมิ) (TG613 :15.20-16.35) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั 
 ทานเดินทางสู รานบัวหิมะและศนูยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝ�าเทาเพื่อ

สุขภาพผอนคลาย 

ความเมื่อยลากบัยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไมซํ้าใครพรอมชมครีมเป�าซูถังหรือที่
รูจักกันดีในชื่อ “ครมีบวัหมิะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรกัษาแผลไฟไหมผุพองและ
แมลงกดัตอยเปนยาสามัญประจําบาน แวะชมผาไหม สิ้นคาทีม่ีชื่อเสียงของจีน
จากนั้นนาํคณะเขาชม วดัหยวนทง ซึง่เปนวดัที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูนนาน
ตั้งอยูทีถ่นนหยวนทงเจียงเปนอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดในคุนหมงิอายุ
เกาแกกวาพันปภายในวัดตกแตงรมรื่นสวยงามกลางลานมีสระนํ้าขนาดใหญ มี
สะพานขามไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหม
ประดิษฐานพระพทุธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศกัดิ์ ชมะนันทน
นายกรฐัมนตรคีนที่ 15 ของไทยใหอญัเชิญไปประดิษฐานไว ณ ทีว่ดัหยวนทงแหงนี ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 ไดเวลาอันสมควร นาํทานเดินทางสูสนามบิน 



 

 

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

โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
ทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจํานวน
ผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย 
 

อัตราคาบรกิาร : KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA  6 วัน 5 คนืโดยสายการบินไทย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพกั 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสรมิเตยีง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสรมิเตยีง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวม
ตั๋ว

เครือ่ง
บิน 

ทานละ 

วันที่ 09-14 เม.ย. 63 24,900.- 24,900.- 23,900.- 5,500.- 
15,40

0.- 

ราคาเดก็ทารก(อายไุมถึง2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลบั) ทานละ 7,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบนิ รวมวีซา 4 วนัทําการ 

 
ราคานีไ้มรวมคาวซีาแบบกรุป ทานละ 1,500 บาท หรือราคานี้ไมรวมคาวซีา(4 วนัทาํ
การ) ทานละ 1,800 บาท 
หมายเหต ุหากในกรุปมีจํานวนผูประสงคยืน่วีซากรุปไมถงึ 5 ทาน ขอสงวนสทิธิ์เปน
ยื่นวีซาเดี่ยวทั้งหมด 
ราคานีไ้มรวมคาทิปมคัคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทาน/ทริป 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนงัสือเดินทางไทยเทานั้น 
** กรณีถือหนังสือเดนิทางตางชาติกรณุาเชค็ราคาอีกครั้ง ** 
 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมผีูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไม

ครบจาํนวนดงักลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรอืยกเลิกการเดินทาง 



 

 

2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอเจาหนาทีข่อง
บริษัทฯ กอนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอมูลความถกูตองของรายการทัวรรวมทัง้ไฟลบนิ
และเวลานัดหมายทวัร หากเกิดความผดิพลาด ทางบริษัทไมรบัผดิชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบรกิาร 
     3.1 กรุณาชาํระมดัจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 15-20 วนักอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทวัรหลังจากมกีารจายเงนิมดัจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใช

จายทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตมีัดจาํกบัสาย

การบินหรอืคามดัจาํที่พกัโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรอื
ตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถงึเทีย่วบินพิเศษเชน Extra Flight 
และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงินมดัจํา หรอืคาทวัรทัง้หมดเนื่องจากคา
ตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆกร 

ณีคณะออกเดิน 
กรณีคณะออกเดินทางได      

1. คณะจองจาํนวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมหีัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจาํนวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มหีัวหนาหัวหนาทวัร) 
3. คณะจองไมถึงจาํนวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 
 

อัตราคาบริการนี้รวม 
1.  คาตัว๋เครือ่งบินไป-กลับ ชั้นประหยดั 
2.  คาโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง) 
3.  คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการที่ระบ ุ



 

 

5.  คารถรบัสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  คาประกันอุบตัิเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตวุงเงินทานละ 200,000 
บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพ
สามารถสอบถามขอมูล 

 เพิ่มเตมิกับทางเจาหนาที่บริษทัได ** 
 - เบี้ยประกันเริม่ตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริม่ตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รกัษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจาก

อุบัติเหต ุ3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รกัษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจาก

อุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง + ภาษีนํา้มัน  
8.  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. กระเป�าเดนิทาง 
2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาจีนแบบเดี่ยว 4 วนัทําการ ทานละ 1,800 บาท หรือ 

คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาจีนแบบกรุปทานละ 1,500 บาท 
 วีซาแบบหมูคณะ สาํหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป

เทานั้น (ใชสําเนาหนาพาสปอรตแบบเตม็ 2 หนามองเห็นขอมูลชดัเจน + รปูถาย
เห็นใบหนาชัดเจนพื้นหลังสีขาว สแกนไดหรอืถายรปุเองได  และตองสงเอกสาร
ลวงหนา 10 วันกอนเดินทาง และวนัเดินทางลกูคาตองพกรูปถายตดิตวัไปดวย)  

         หมายเหตุ หากทางเมอืงจีนมกีารประกาศยกเลิกหรอืระงับการทําวีซากรุป ไม
วาดวยสาเหตุใดๆทัง้สิ้น ทําใหไมสามารถยื่นวซีากรุปได และหรือในกรุปนั้นๆมีผู



 

 

ที่ประสงคจะยื่นวีวากรุปไมถงึ 5 ทาน ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเกบ็เงินเพิม่ 
ทานละ 1,800 บาท พรอมเอกสารเพิม่เติมเพื่อทําการย่ืนคาํขอวีซาเดี่ยวผาน
ศูนยรับยื่น    

         โปรดทราบ ผูทีม่ีความประสงค ยื่นคาํขอวีซาจีน แบบหมูคณะ (กรุป) ที่เคย
เดินทางไปในประเทศ ดงัตอไปนีต้ั้งแต ป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นวีซา
แบบหมูคณะ (กรุป) ไดตองยื่นวีซาจีนแบบเดี่ยวเทานั้น และใชเวลามากกวา
กําหนดการเดมิ 4 วันทาํการ 

        1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจกิิสถาน 6.
เติรกเมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อริัก 9.อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอดุีอาระเบีย 
12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซดูาน 18.แอลจีเรีย 
19.ไนจีเรีย 20.ตรุก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแดน 24.โซมาเลีย   

        กรณีที่เจาหนาที่ดาํเนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลวมกีารยกเลกิเดินทาง 
วีซาจะถกูยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกบัการเดินทางครั้งอื่นๆ ได และการ
ยกเลิกเดินทางไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทกุกรณ ี

 
3. กระเป�าเดนิทางในกรณีที่นํา้หนกัเกินกวาที่สายการบินกาํหนด 30 กิโลกรมั/ทาน 

1 สวนเกินนํ้าหนกัตามสายการบินกําหนด 
4. คาทาํหนงัสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตวันอกเหนือจากรายการ เชน คาเครือ่งดืม่, คาอาหารที่สัง่เพิม่เอง, 

คาโทรศัพท, คาซกัรดีฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทาํใบอนญุาตทีก่ลับเขาประเทศของคนตางชาตหิรือคนตางดาว 
8. คาทปิมคัคุเทศกทองถิน่และคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ทาน/ทรปิ  สวนหวัหนา

ทัวรไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจในการบรกิารของทาน 
 
 
 
 



 

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรบัผดิชอบใดๆ เหตกุารณที่เกิดจากสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ เหตกุารณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนดัหยดุงาน, การ
กอการจลาจล, อบุัติเหต,ุ ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ 
ความลาชา เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวาทานสละ
สิทธิ์และจะไมรบัผดิชอบคาบรกิารที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ 
หลังจากไดสํารองที่นัง่บนเครือ่ง และโรงแรมทีพ่ักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย 
แตอยางไรกต็ามรายการนี้อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครือ่งบินในปจจุบัน หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสูงขึ้น 
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดงักลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีารยกเลิก 
ลาชา เปล่ียนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่
ใหบรกิาร บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับรกิารทัวรอื่นทดแทนให 
แตจะไมคืนเงนิใหสําหรับคาบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก พนกังาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสทิธิ์ในการใหคาํสัญญาใดๆ 
ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอาํนาจของบริษัทฯ กาํกับ
เทานั้น 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิ
ความลาชา และความผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีารคืนเงินใดๆทัง้สิ้น 
แตทัง้นี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก์าร
จัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา  



 

 

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอเจาหนาทีข่อง
บริษัทฯ กอนทกุครัง้ มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวซีาเดี่ยว 
เอกสารในการยื่นวซีาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเดี่ยวคาบรกิารดงันี้ ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาํการ 1,800 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มอีายกุารใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไม

ชํารดุ 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สาํหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยาง

นอย 2 หนาเตม็   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาว

เทานั้น**  
 และตองไมใชสติก๊เกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเดด็ขาด เชน เส้ือยดืสีขาว ชดุนกัศกึษา หรอืชดุขาราชการ 
 - ตองมอีายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเหน็ฟน มองเห็นทัง้ใบหนารวมถงึใบหูทัง้  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถอืหนงัสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรอื Re-

Entry ดวยตนเองเทานัน้กอนการสงเอกสารยืน่วีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทวัร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัว

ทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบตัรตัวจรงิ, สําเนาสูติบตัรและ

สูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ 
http://www.consular.go.th/)            



 

 

  - กรณีที่เดก็ไมไดเดินทางพรอมกบับดิา มารดา ตองแนบหนงัสืออนุญาตให
เดินทาง 

 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศกึษา สถานที่ทาํงาน ตําแหนงงาน ทีอ่ยูปจจุบัน ที่อยูที่
ทํางาน ญาตทิี่ตดิตอไดในกรณฉีุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของ
ญาต ิโปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงบั
การออกวีซา เลมที่มปีญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทสุมตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจดัเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดงันั้นกรุณาเตรียม
เอกสารพรอมสงใหบริษทัทวัร อยางนอย 5-7 วันทาํการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจดัระเบียบการยื่นวีซาใหม การ
เรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของ
สถานทตู และบางครัง้บริษทัทวัรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใชบตัร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรบัผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ ไมทราบกฎ
กตกิา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทาน
เปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดนิทาง ทานอาจตองตกคางอยู
ประเทศจีนอยางนอย 2 อาทติย  

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทาํงานในประเทศไทย 

และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศ

จีนดวยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซา

เขาประเทศจนีดวยตนเอง  เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
คาธรรมเนียมการยื่นวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบรษิัทสามารถ
ขอวีซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิม่ 5,500 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิม่  1,900 บาท 



 

 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรณุาเชคราคาอกีครัง้) 
- เอกสารทีต่องเตรียม   
1.พาสปอรต ทีม่ีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรบั
ประทบัตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จาํนวน 2 ใบ รปูใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พืน้
หลังขาวเทานั้น] 
และตองไมใชสติก๊เกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเดด็ขาด เชน เส้ือยดืสีขาว ชดุนกัศกึษา หรอืชดุขาราชการ 
- ตองมอีายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเหน็ฟน มองเห็นทัง้ใบหนารวมถงึใบหูทัง้  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล

รับรองตราประทบัรานที่แปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดงัตอไปนี ้
1. ชื่อเปนชาย แตสงรปูถายทีดู่เปนหญงิ เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายทีม่วีิวดานหลัง ทีถ่ายเลน หรือรปูยนืเอียงขาง มาตดัใชเพื่อยื่นทาํวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสตกิเกอร หรอืรปูที่พริ้นซจากคอมพวิเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑตูจีน เมื่อทานสงหนงัสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  

[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย 
เบลเย่ียม สาธารณรฐัเชก็ เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรซี ฮังการ ี
ไอซแลนด อติาล ีลทิัวเนีย ลัตเวีย ลกัเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย 
โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด เอสโทเนีย ไมสามารถ
ขอวีซาดวนได] 



 

 

 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะนํ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึ้น ทําใหสายการบินอาจมกีารปรับ
ราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึง่ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิ์เกบ็คาภาษีนํ้ามันเพิม่ตามความ
เปนจริง  



 

 

**สถานทูตจีนมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรณุากรอกขอมูล
ดังตอไปนี้** 
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวซีาประเทศจีน 
 **กรณุาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง** 
 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME...............................................................
................ 
สถานภาพ     � โสด � แตงงาน           � หมาย           � หยา    
�  ไมไดจดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชือ่คู
สมรส .............................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาองักฤษตวัพมิพใหญ)  
..................................................................................................................................................................
...................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
.............................................................................................. 
โทรศพัท............................................................ มือถือ
...................................................................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
..................................................................................................................................................................
..................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
............................................................................................... 
โทรศพัท............................................................ มือถือ
..................................................................................................................... 
ชื่อสถานที่ทาํงาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ
ใหญ) ............................................................................................................... 
ตําแหนงงาน



 

 

..................................................................................................................................................................

..................... 
ที่อยูสถานที่ทาํงาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใหญ) 
..................................................................................................................................................................
....................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
................................................................................................ 
โทรศพัท............................................................ มือถือ
....................................................................................................................... 
(สําคญัมาก กรณุาแจงเบอรที่ถกูตองทีส่ามารถตดิตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทาง
สถานทูตจะมกีารโทรเชค็ขอมลูโดยตรงกบัทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     � ไมเคย     � เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป
......................................……...................... 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดนิทางไปตางประเทศหรือไม    � ไมเคย     � เคย  โปรดระบุ
............................................................................ 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป
................................................................... 
รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทาน พรอมระบคุวามสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME................................................................................
........ 
RELATION.............................................................................................................................................
....................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME................................................................................
........ 
RELATION.............................................................................................................................................



 

 

 
 

....................................... 
หมายเหต ุ   
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจรงิ** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษทัอาจมี
การเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลงั  ทั้งนี้เพือ่ประโยชน
ของตวัทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทาํตามระเบียบอยางเครงครดั) 


