
 

 

รหัสทัวร ITV2000349 
ทัวรจีน คุนหมิง ตาลี่ ลีเ่จียง แชงการีลา 6 วัน 5 คืน (MU) 
ภูเขาหิมะมังกรหยก | หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน | แมน้ําแยงซีเกียง | ชองแคบเสือกระโจน | วัด
ลามะซงจานหลิง | วัดหยวนทง วัดเกาอายุกวาพันป | IMPRESSION LIJIANG 

 

 
 



 

 

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

 
ราคาเด็ก 

อายุ 2-18 
ป 

 
Infant  

อายุ 0-2 ป 
พักเด่ียว

เพ่ิม ที่นั่ง 

19-24 ก.พ.63 17,888   
 

 6,000 
ไมรวมคาวี

ซา 
 

 24 
27 ก.พ.-3 มี.ค.63 17,888 20,888  24 

4-9 มี.ค.63 17,888 20,888  24 
11-16 มี.ค.63 17,888 20,888  24 
18-23 มี.ค.63 17,888 20,888  24 
24-29 มี.ค.63 17,888 20,888  24 

 
วันแรก ท า อ าก าศ ย าน สุ ว รรณ ภู มิ -คุ น ห มิ ง-ต าห ลี่ -เมื อ ง โบ ราณ ต าห ลี่    

 ---,อาหารเที่ยง,เย็น                                                        
04.00 น.   พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศช้ัน 4 

เคานเตอรสายการบิน China Eastern Airline  รับเอกสารตาง ๆ พรอม
ขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาที่) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาท่ีสาย
การบินดวยตัวทา นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน   

07.50 น.  เดินทางสู เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน China Eastern Airline  เที่ยวบิน
ที่ MU2584  

11.10 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานคุนหมิง เมืองเอกและเปนเมืองที่ใหญที่สุดในมณฑลยูน
นาน มีประชากร 33ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถึง 24เผา ครอบคลุมพื้นที่ถึง 
15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนห
มิงไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผล ิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็น  สบายตลอดทั้งป ไม
รอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งที่มีเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวก็คือธรรมชาติที่
สวยงาม หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 เดินทางสู เมืองตาหลี่ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) เขตปกครองตนเองทาง

ตะวันตกเฉียงใตของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยูระหวางทะเลสาบเออไหกับภูเขา



 

 

ฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร ชม เมืองโบราณตาหลี่ มีประวัติศาสตรยาวนาน
กวา 1,000 ป อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
                      พักที่: เมืองตาหลี่ CANGSHAN HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน  
 
วันที่สอง ผานชมเจดียสามองค-วัดเจาแมกวนอิม-เมืองจงเต้ียน(แชงการีลา) 
   โคงแรกแมนํ้าแยงซีเกียง-ชองแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณจงเตี้ยน 
    อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                                                                                      

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม   
 ผานชมดานนอกเจดียสามองค หรือ ซานถา ที่เปนสัญลักษรของเมืองตาหลี่ที่

โดดเดนงดงามอยูริมทะเลสาบเออไห ประกอบดวยเจดียสีขาวสวยงาม 3 องค 
โดยองคกลางมีความสูงถึง 70 เมตร ซึ่งสรางขึ้นในสมับราชวงคถัง จึงมีลักษณะ
เหมือนกับเจดียในเมืองซีอาน สวนองคเล็  กอีก2องค สรางเพิ่มเติมทีหลังในราช
วงคหยวนซึ่งเปนพุทธศาสนากําลังไดรับความนิยมสูงสุดในประเทศจีน เจดีย3องค
มีอายุกวา1,000  ป และไดมีการบูรณะเจดียเหลาน้ีในชวง ค.ศ.1978 ก็ไดคนพบ
โบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-10 กวา 600 ชิ้นในองคเจดีย  นําทานชม  วัดเจา
แมกวนอิม ตามตํานานเลาวาเจาแมกวนอิมไดแปลงกายเปนหญิงชราแบกกอนหิน
ใหญไวบนหลังเพื่อใหทหารของฝ�ายตรงขามไดเห็นเมื่อทหารฝ�ายศัตรูไดเห็นวา
แมแตหญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงน้ี ถาเปนคนวัยหนมสาวจะตองมีพละกําลัง
มากมายยากที่จะตอสู จึงทําใหไมทําการเขาโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไป 
ชาวเมืองจึงสรางวัดแหงน้ีขึ้นในสมัยราชวงศถัง ซึ่งถือวาเปนวัดที่มีประติมากรรม
ยอดเยี่ยมแหงหน่ึงในตาหล่ี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 



 

 

  แวะชมรานชา เลือกซื้อผลิตภัณฑจากใบชาสินคาคุณภาพดีของเมืองจีนที่มี
สรรพคุณมากมาย เชน บํารุง  สายตา ลดไขมันในเสนเลือด ลดน้ําหนัก เปนตน 
เดินทางสู เมืองจงเต้ียน หรือ แชงการีลา ระหวางทาง  นําท าน แวะชมโค งแรก
แมนํ้าแยงซีเกียง เกิดจากแมน้ําแยงซีเกียงไหลลงมาจากชิงไหและทิเบตซึ่ง  เป น ที่
ราบสูงลงมากระทบกับเขาไหหลอแลวหักเสนทางโคงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ชม ชอง
แคบ  เสือกระโจน ตั้งอยูระหวางทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน เปนหุบเขา
ในชวงที่แมน้ําแยงซ ี ไหลลงมาจากจินซาเจียง (แมน้ําทรายทอง) น้ําบริเวณน้ีไหลเช่ียวมาก 
ชวงที่แคบที่สุดมีความกวางเพียง   30  เมตร ตามตํานานเลาวา ในอดีตชองแคบน้ีมีเสือ
กระโดดขามไปยังฝم�งตรงขามได เน่ืองจากกลางแมน้ํา 
  บริเวณน้ีมีหินที่เรียกวา “หินเสือกระโดด” ซึ่งกอนหินมีความสูงกวา 13 เมตร จึง
เปนที่มาของชื่อ “ชอง  แคบเสือกระโจน” เปนหน่ึงในหุบเขาเหนือแมน้ําที่ลึกที่สุดใน
โลก ผูอยูอาศัยในบริเวณน้ีมีจํานวนเพียง  เล็กนอยสวนใหญเปนชนชาวหนาซี โดย
จะอาศัยอยูในหมูบานเล็กๆบริเวณใกลเคียง และหาเล้ียงชีพโดย  การเพาะปลู กและ
รับจางนําทางคนตางถิ่น 
   
 
 
 
 
 
  นําทานชม เมืองโบราณจงเตี้ยน ศูนยรวมของวัฒนธรรมชาวธิเบตลักษณะคลาย
ชุมชนเมืองโบราณ 
  ธิเบต ซ่ึงเต็มไปดวยรานคาของคนพื้นเมือง รานขายสินคาที่ระลึกมากมาย และชม
วิถีชีวิตและความเปน  ของชาวทิเบตที่แชงกรีลา 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
                       พักที่: จงเตี้ยน YUN DING JIN XI HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียง

กัน:   



 

 

วันที่สาม วัดลามะซงจานหลิง-หุบเขาพระจันทรสีนํ้ าเงิน หรือ ภู เขาหิมะสือขา 
(รวมกระเชา) ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง   อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                                                     

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม   
  นําทานเดินทางสู วัดลามะซงจานหลิง เปนวัดใหญที่สําคัญของเมืองแชงกรีลา 
เปนวัดลามะที่มีอาย ุ เกาแกกวา 300 ป  สรางจําลองแบบจากพระราชวังโปตาลา
(Potala) ในกรุงลาซามาไวเปนวัดนิกายลามะ  แบบธิเบตที่ใหญที่สุดในมณฑลยูนนาน 
สรางขึ้นในป ค.ศ. 1679 มีพระลามะจําพรรษาอยูกวา 700 รูป   สรางขึ้นโดย ดะไลลา
มะองคที่ 5 มีโบราณวัตถุมากมาย รวมท้ังรูปปم�นทองสัมฤทธิ์ท่ีมีช่ือเสียงมากที่สุด  
 
 
 
 
 
  เดินทางสู หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน หรือ ภูเขาหิมะสือขา ตั้งอยูใกลกับ แชงกรี
ลาเปนหุบเขาสูงเกิน 4,000 เมตร ประกอบดวย 13 ยอดเขาเรียงรายตอกันลักษณะคลายมังกร 
เปนหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามไดรับการขนานนามวาเปน หนึ่งสวรรคบนดิน เพราะเปน
ดินแดนอันสงบ และอยูบนที่สูงใกลขอบฟ�า มีธรรมชาติงดงาม  นําทานนั่งกระเชา ขึ้นไปยังหุบ
เขาพระจันรสีน้ําเงิน เปนจุดชมวิวจุดเดียวที่สูงที่สุดของเมืองจงเตี้ยน บริเวณเขาปกคลุมด วยตน
กุหลาบพันป หรือ ดอกคามีเลีย ทานจะไดพบกับความงามของทุงหญา ป�าสนทะเลสาบเล็กๆ 
และฝูงจามรีที่ออกหาอาหารและเล็มหญาสวนเดือน ก.ย.-เม.ย. หุบเขาน้ีจะถูกปกคลุมดวยหิมะ
ขาวโพลนไปทั่วเชนกัน เมื่อโดยสารกระเชาไปถึงยอดเขาสูงกวาทานจะไดสัมผัสลานหิมะกวาง
ใหญสุดสายตาภายใตทองฟ�าสีคราม งดงาม ดังภาพวาด กลาวกันวา ยามทองฟ�าสดใสไร
 เมฆหมอก สามารถมองเห็นเทือกภูเขาหิมะไดถึงสามเทือกเขา คือ ภูเขาหิมะเหมยหลี่ 
ภูเขาหิมะมังกรหยก และภูเขาหิมะกงกาหุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน เปนหุบเขาที่มีหิมะปกคลุม
เกือบทั้งปเช่ือกันวาเปนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชนเผาในลี่เจียง 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  เดินทางสู เมืองลี่เจียง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เปนเมืองซึ่งตั้งอยูใน
หุบเขาที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ชม เมืองโบราณลี่เจียง เมืองเกาแกอายุกวา 800 ป ที่มี
สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมแตกตางไปจากเมืองโบราณอื่นๆของจีน เน่ืองจาก
เปนเมืองที่เปนที่ตั้งรกรากของชาวหนาซี หรือนาซี มาตั้งแตสมัยโบราณ เมืองน้ียังไดรับการ
ขนานนามวา "เวนิสแหงตะวันออก" และเปนเมืองมรดกโลกอีกดวย และ  เมืองโบราณลี่เจียง
เองก็ยังคงรักษาความงามในอดีตไวไดเปนอยางดี มีทางเดินที่ปูดวย หินอัดแนน อาคารไมแบบ
จีนโบราณ ลําธารที่ไหลผานเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโคงหินเกาแก ตนหลิวริมลําธารที่กิ่งใบ
ลู ไหวไปตามสายลม ถนนแตละสายในเขตเมืองเกาจะมาบรรจบกันที่ตลาดสี่ เหลี่ยม 
 “ซื่อ ฟางเจีย” ศูนยกลางการซื้อขายสินคา 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษสุกี้ปลาแซลมอล 
  พักที่: เมืองลี่เจียง JIN DAO HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน:   
 
วันที่สี่   ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเชาใหญ) - โชว IMPRESSION LIJIANG 
          อุทยานนํ้าหยก-หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน “ไป�สุยเหอ”-สระนํ้ามังกรดํา 

   อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                                                                                      
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม   

นําทุกทานเดินทางสู  ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเกาลี่เจียง เปนภูเขา
สูงที่ตั้งตระหงาน ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยูตลอดทั้งปจากน้ันนําทานโดยสารกระเชา
ไฟฟ�า(กระเชาใหญ) ขึ้นสูบริเวณจุดชมวิว บนเขาหิมะมังกรหยก เมตรใหทานได
สัมผสัความหนาวเย็นและยิ่งใหญของภูเขาแหงน้ี  
*กรณีกระเชาใหญปด จะเปลี่ยนมาขึ้นกระเชาเล็กแทน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม
มีการคืนเงิน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา* 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันนําทานชมโชว IMPRESSION LIJIANG ผูกํากับชื่อกองโลก จาง อวี้
โหมวไดเนรมิตใหภูเขา 
หิมะมังกรหยกเปนฉากหลังและบริเวณทุงหญาเปนเวทีการแสดง ใชนักแสดงกวา 
600 ชีวิต   
**หมายเหตุ หากโชว IMPRESSION LIJIANG ปดทําการแสดงดวยเหตุผลใดๆ
ก็ตามทางบริษัทฯขอ สงวนสิทธิ์ เปลี่ยนเปนโชวชุด LIJIANG LISHUI JINSHA 
(ในโรงละคร) แทน** 
 
 
 

 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานเดินทางสู อุทยานนํ้าหยก สถานที่เที่ยวแหงใหมลาสุดของลี่เจียง สถานที่
แหงน้ีเปนหัวใจ  ทางดานวัฒนธรรมของชนเผานาซีกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม 
อันประกอบดวยประตสูวรรคซึ่งมีรูปปم�นแกะสลักดวยไม ขางขวาเปนพอ ขางซาย
เปนแม และน้ําตกมังกรที่ไหลหล่ังไปตามไหลเขา แบงไดเปน 3 ช้ัน ช้ันแรกมีช่ือ
วามังก  รออกถํ้า ชั้นที่สองมีช่ือวามังกรเลนน้ํา ชั้นที่สามมีชื่อวามังกรโบยบิน และ
ยังมีตนไมเทวดาซึ่งเปนที่สักการะบูชาของคนในพื้นท่ี มีอายุมากกวา 500 ป  
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
ชม หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน “ไป�สุยเหอ” (รวมรถราง) เปนหุบเขาที่อยูทาง
ตะวันออกของภูเขาหิมะมังกรหยก สรางเลียนแบบมาจาก ไป�สุยไถ น้ําตกหินปูน
ขั้นบันไดที่จงเตี้ยน แตที่ลี่เจียงน้ี มนุษยไดสรางขึ้นทามกลางขุนเขาแหงหุบเขา
พระจันทรสีน้ําเงิน (The Blue Moon Valley)  
 
 
 
 
 
 

 
ชม สระนํ้ามังกรดํา หรือ เฮยหลงถัน สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1737 ในสมัยราชวงศ
ชิง ซึ่งสระน้ํามังกรดํามีจุดเดนคือ เปนน้ําที่เกิดจากน้ําพุอันมีความใสจนมองเห็นพืช
ใตน้ําสีเขียวที่สะทอนกับผืนน้ําราวกับสีของมรกต นอกจากน้ีภายในบริเวณยัง
สถาปตยกรรมตางๆ ที่ผสมผสานวัฒนธร  รมของชาวฮั่น ทิเบต และนาซี ไว
ดวยกันอยางลงตัว ท้ังสะพานหินโคง และศาลาอันมีจุดเดนดวยมีฉากหลังเปนภูเขา  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

นําทานแวะชมสินคา รานสาหรายเกลียวทอง พืชใตน้ําท่ีมีคุณคาอาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพชั้นยอด ซ่ึงมีสารอาหารอยูนับไมถวน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหรายพอก
หนา  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
  พักที่: เมืองลี่เจียง JIN DAO HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน  
 
วันที่หา ลี่เจียง-นั่งรถไฟความเร็วสูงสูคุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู 
   อิสระชอปปم�งถนนคนเดิน+ประตไูกทองมาหยก     อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                                      
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม   
 เดินทางสู สถานีรถไฟลี่เจียง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู คุนหมิง (ใชระยะเวลา

เดินทางประมาณ 3 ชม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานสูยานการคาของ เมืองโบราณกวนตู เปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการฟم�นฟู

ใหเปนแหลงการคา แหลงซอปปم�งเสื้อผาอาหารพื้นเมืองขนมและลานเอนกประสงค
ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมา  เดินเลน พักผอนหยอนใจ ในบรรยากาศ
แบบเมืองโบราณ ที่สรางขึ้นมาเพื่อเปนการอนุรักษสถาปตยกรรมของรานคาราน
ขายแบบจีนใน สมัยกอน สวนกลางของลานเอนกประสงคสรางเปนเจดียแบบธิเบต 
และดานหลังของเมืองโบราณ เปนที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณ



 

 

กวนตูสะทอนใหเห็นชีวิตความเปนอยูของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติ
พันธ แตอยูรวมกันไดอยางกลมกลืน  

 
  
 
 นําทานเดินทางสู รานบัวหิมะ และศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝ�าเทาเพื่อ

สุขภาพผอนคลายความเมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซ้ําใครพรอมชม
ครีมเป�าซูถังหรือที่รูจักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุ  ณเปนเลิศในดานรักษา
แผลไฟไหมผุพองและแมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน  จากนั้นแวะชม หยก
จีน ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ใหทานไดเลือกซื้อ กําไรหยก แหวน
หยก หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มีชื่อเสียง  จากน้ันใหทาน อิสระชอปปم�งที่ถนนที่
เกาแกที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมี ซุมประตูมาทอง และ ซุมประตูไกหยก 
ภาษาจีนเรียกวา จินหมา และ ปم�จี จนเปนที่มาของชื่อถนนแหงน้ี โดยซุมมาทอง
และไกมรกตมีอายุรวม 400 ป สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ในถนนยานการคา
แหงน้ี เปนแหลงเส้ือผาแบรนดเนมท้ังของจีนและตางประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ 
อัญมณีชั้นเยี่ยม รานเครื่องดื่ม รานอาหารพื้นเมือง และรานขายของที่ระลึก ฯลฯ 
นอกจากน้ียังมีส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 พักที่: เมืองคุนหมิง  LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก วัดหยวนทง-สวนนํ้าตกคุนหมิง-ตําหนักทองจินเตี้ยน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ 
   อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                                                                                      

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม   
นําทานเขาชม วัดหยวนทง ซึ่งเปนวัดที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูนนานตั้งอยูที่
ถนนหยวนทงเจียงเปนอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดในคุนหมิงอายุ  
เกาแกกวาพันปภายในวัดตกแตงรมรื่นสวยงามกลางลานมีสระนํ้าขนาดใหญ มี
สะพานขามไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหม
ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว ณ ที่ วัดหยวนทงแหง
น้ี  นําทานแวะชมเลือกผาไหมจีน 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
     ชม สวนนํ้าตกคุนหมิง (Kunming Water  fall Park) แลนดมารคใหมของ

คุนหมิง ถือเปนน้ําตกฝมือ มนุษยที่ใหญที่สุดในเอเชีย มีความสูงกวา 12.5 เมตร 
มีความกวาง 400 เมตร มีจุดประสงคในการสรางหลัก ๆ เพ่ือเปนที่ผันนํ้ากวา 10 
ลานลูกบาศกฟุตจากแมน้ํา Niulan ทองถิ่นไปสูทะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบที่
ใหญที่สุดในชองแคบยูนนาน นอกจากน้ียังชวยป�องกันน้ําทวมและทําหนาที่เปนที่
เก็บน้ํายามฉุกเฉินของประชาชน ที่สําคัญโครงการยังไดกอสรางเปนลักษณะน้ําตก
สาธารณะ สรางความบันเทิง ใหผูคนมาเยี่ยมชมและผอนคลายได ใชเวลาสราง 3 
ป และใชเงินไปเกือบ 600 ลานบาท ชม ตําหนักทองจินเตี้ยน สรางโดยแมทัพอู
ซันกุย ซึ่งสรางดวยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทําใหตําหนักมีความสวยเดนแลดู
เสมือนทอง จึงไดชื่อวา ตําหนักทอง นับไดวาเปนตําหนักที่ใหญที่สุดของจีน มี
กําแพงและป�อมลอมรอบตําหนักเสมือนกําแพงที่ลอมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาว
น้ําหนัก 12 กิโลกรัม   และดาบกายสิทธน้ําหนัก 20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไวใน
ศาลา เช่ือวาทั้งสองเปนอาวุธประจํากายของ ออง หวูซันกุย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานคุนหมิง 
23.00 น. เดินทางกลับสู   กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  China Eastern Airline  

เที่ยวบินที่  MU2583 



 

 

00.45 น. เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
 

- - - - - - - - - - - - - - - 
สิ่งที่ลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 
-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยว
ทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, 
ผีชิว ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ
นักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อ
หรือไมซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆท้ังสิ้น  
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของ
รัฐบาลรานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชย
เพิ่ม รานละ 2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง 
*** 
 
- กรณีเขารานชอปของจีน ข้ึนอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซ่ึง
เปนความเต็มใจของผูซื้อในสินคาน้ันๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดังน้ัน บริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของ
รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกครั้ง 
 
-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร, 
หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยาง
ละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขาย
เปนหลัก 
 
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง,  



 

 

สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   
กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิก
เที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
สายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิง
พาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน )  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะ
ไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณ 
 
 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  (กรณีทําวีซาแบบกรุป) 
1. สําเนาหนาพาสปอรต โดยทานถายรูป หรือ สแกนสีหนาหนังสอืเดินทาง (หนาที่มีรปู
ทาน) แบบเต็มหนารายละเอียดครบถวน ชัดเจน ไมดํา ไมเบลอ ไมติดแสงไฟ/แฟลช หาม
ขีดเขียดลงบนหนาพาสปอรตโดยเด็ดขาด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.รูปถายสีพ้ืนหลังสีขาวเทานั้น สามารถใชมือถือในการถายไดเลย *หามใสเสื้อสีขาวและ
เครื่องประดับในการถายรูป* 
 
 
 
 
 
 
 
3. พาสปอรตเลมจริง ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 
หนาเต็ม ลูกคาถือไปที่สนามบินเอง ณ วันเดินทาง   หนังสือเดินทางตองเปนเลมที่สงชื่อใหเรา
ทําวีซาเทาน้ัน!!รับผิดชอบกรณีที่ทานลืม หรือ นําหนังสือเดินทางมาผิดเลม 
หมายเหตุ: หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่ตรวจคน
เขา-ออกเมือง 
จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทานได 
 
กรณีหนงัสือเดินทางชาวตางชาติ  
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทาง
บริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

**ออกเดินทางขั้นตํ่า  15ทาน หากเดินทางตํ่ากวากําหนด มีความจําเปนที่ตองเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิมเติม 
ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรับขึ้นของภาษีนํ้ามันหรือภาษีใดๆ 
จากสายการบิน 
***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑใน
การนับอายุ*** 
 
อัตราคาบริการรวม  
1.คาต๋ัวเครื่องบินไปกลบั กรุงเทพฯ(BKK) – คุณหมิง(KMG) – กรุงเทพฯ(BKK)  
2.คาโรงแรมที่พัก (พักหองละ  2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคู
และเสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือคํ่าตามที่ระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระโหลด 1 ช้ิน ไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงนิ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบรษิัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
อัตราคาบริการไมรวม  
1.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่ม คาโทรศัพท 
คาโทรสาร  
คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรดี ฯลฯ 
2.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
3.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุป    ทานละ 1,500 บาท 
3.1 คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบเดี่ยวทางบริษัทฯย่ืนให   ทานละ 2,200 บาท **ย่ืนแบบเดี่ยว 
4 วันทําการ** 



 

 

--(คาวีซาเด่ียว1,700+คาบรกิารในการยื่น 500) ไมรวมเก็บเอกสาร-- 
3.2 คาวีซาจีนแบบเดี่ยวดวนทางบริษัทฯย่ืนให        ทานละ 3,500 บาท **ย่ืนแบบ
เดี่ยว 2 วันทําการ** 
--(คาวีซาเด่ียวแบบดวน 3,000+คาบริการในการยื่น 500) ไมรวมเก็บเอกสาร-- 
4.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 
4.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�า
เกินทานตองชําระคา 
 
5. คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพ่ิม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกต ิ
น้ําหนักกระเป�ากบัสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเกบ็ 
 
6. (6.1) คาทิปไกดและคนขับรถ 350 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน  
     (6.2) คาทิปหัวหนาทัวร 500 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทา
ผูใหญ)  
 
เงื่อนไขในการจอง  มัดจําทานละ 10,000 บาทตอทาน  และชําระสวนที่เหลือกอนวัน
เดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคาร
ถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลกิการเดินทาง)   
 
การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตอง
เดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหนาตั๋วเทาน้ัน เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา
ดวยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได 
 
 



 

 

หมายเหตุ :  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถึง 15 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการทองเท่ียวสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่เขาพัก 
ทั้งน้ีตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการเพิ่มเติมของแตละสนามบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  



 

 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น 
12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 
13. การประกนัภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกัน
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯ
ถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนั
สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครอง
ใหละเอียด) 
14. เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาประเทศจีน (China) 
กรุณาจัดสงเอกสารฉบับจริงใหบริษัทฯ โดยผูสมัครไมตองแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) เลมปจจุบันที่มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุโดยนับ
จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรับวีซาจีน กรุณาถาย
สําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวีซาจีน จัดสงใหกับทางบริษัทฯ ** 
 
2.รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาวเทานั้น ขนาด 2x2นิ้ว หรือ 4.5x4.5cm สี่เหลี่ยม
จัตุรัส  
จํานวนทานละ 2 ใบ >>รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน<< 
หามตกแตงรูป, หามสวมแวนตา, หามใสเครื่องประดับ, หามใสคอนแทคเลนส, หามเห็นฟนโดย
เด็ดขาด รูปถายตองเปดใหเห็นหนาผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตองเปนรูปที่ถายจากราน
ถายรูปเทาน้ัน 
** หามขีดเขียน แม็ก หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไม
สามารถใชงานได ** 
 
 
 
 
 
 
3.เอกสารสวนตัว 

 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 
 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและ

มารดา) 
 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 



 

 

 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (ของบิดาและมารดา) 
 - สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ของบิดาและมารดา) 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู

เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดา
เพียงผูเดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมได
เดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พรอม
กับยินยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/
อําเภอตามหลักฐานที่อยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตร
ประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวี
ซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่ที่รับ
ยื่นวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
4.เงื่อนไขและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาประเทศจีน 
 เพ่ือประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรง
กับขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่อ
อนุมัติคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หาก
สถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูก
ปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 
 
5.กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ (ลูกคาตองทําการย่ืนวีซาเดี่ยวดวยตนเอง)  
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทาง
บริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศอินเดียเปน
การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ทานไดชําระไปแลว
ทุกกรณี 
 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะยื่นคํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศจีน (China) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 4 วันทําการ 

กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ) 

 
1. ชื่อ - นามสกุล (MR , MRS , MISS , MASTER)   
............................................................................................. 
2. ที่อยู ตามสําเนาทะเบียนบาน 
................................................................................................................................ รหัส
ไปรษณีย............... 
3. ที่อยูพํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน 
................................................................................................................................ รหัส
ไปรษณีย............... 
4.โทรศัพทมือถือ ...............................  บาน ............................  อีเมลแอดเดรส 
................................................ 
5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบียน)      หยาราง    หมาย           
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......... 
6.ชื่อ-สกุล คูสมรส ...................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ
........................... 
7.ชื่อ-สกุล บุตร (ถามี) ................................................. เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ
........................... 
8.ชื่อ-สกุล บิดา .......................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ
........................... 



 

 

9.ชื่อ-สกุล มารดา .......................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ
........................... 
10.อาชีพปจจุบัน (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณ) ........................................... ตําแหนง
................................  
     ชื่อ บริษัท/รานคา/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั 
................................................................................................. 
     ที่อยู เลขที่ ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตําบล/แขวง 
....................................... 
     อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย .............. เบอร
โทรศัพท..................... 
11.ทานเคยไดรับวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) ใชไดตั้งแตวันที ่................................. ถึงวันที่ 

.....................................  
12.ทานเคยถูกปฏิเสธวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) เหตุผลท่ีทานถูกปฎิเสธวีซา 

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



 

 

EXAMPLE 

หมายเหต:ุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมีสวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น 

ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางทีค่อยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  

** เอกสารเพ่ิมเติม ** 
ขอความรวมมือผูสมัครผูสมัครวีซาจีน 
ดําเนินการเพิ่มเติม ดังน้ี  
1.ปริ้นเอกสารใบสมัครวีซาจีน 
หนาท่ี4 (Application Chinese visa) 
 
 
 
 
  
      ** ไฟลเอกสารสําหรับปร้ิน อยูหนาถัดไป ** 
 2.เซ็นชื่อใหเหมือนกับหนาพาสปอรตเพียง 1 จุดเทาน้ัน 
 3.จัดสงใหบริษัทฯ พรอมเอกสารที่ใชยื่นวีซา รูปถาย และพาสปอรต 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


