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หบุเขาพระจนัทร์สีนําเงิน | ภเูขาหิมะมงักรหยก(นงักระเช้าใหญ่)  |  โชว์ IMPRESSION LIJIANG  

เมืองในฝันแชงกรีล่า | เมืองโบราณลีเจียง | วดัหยวนทง  

 

 

  

 

 

 

 

  

KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA  6 วัน 5 คืน  

เดนิทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2562  

เริมต้นเพียง 22,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที .  กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-คนุหมงิ(สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่)-ต้าหลี(TG  : . - . ) 

วนัที .  หมูบ้่านซีโจว-วดัเจ้าแมก่วนอิม-ผา่นชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีลา่-ผา่นชมโค้งแรกแมนํ่าแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน- 

              เมืองโบราณแชงกรีลา่ 

วนัที .  หบุเขาพระจนัทร์สีนําเงิน(รวมกระเช้า)-วดัลามะซงจ้านหลงิ-แชงกรีล่า-ลีเจียง-เมืองโบราณลีเจียง 

วนัที .   ภเูขาหิมะมงักรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-IMPRESSOIN LIJIANG-อทุยานนําหยก-สระนํามงักรดํา-สาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี 

วนัที .   ต้าหลี-คนุหมงิ-ร้านยางพารา-ตําหนกัทองจินเตียน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิง 

วนัที .  ร้านบวัหิมะ-ร้านผ้าไหม-วดัหยวนทง-คนุหมงิ(สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่)-กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรภมู)ิ (TG  : . - . ) 
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วันท ี  
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-

ต้าหลี(TG  : . - . ) 
07.30 น. พร้อมกนัที สนามบินสุวรรณภมูิอาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศเคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) 

โดยมีเจ้าหน้าทีคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทาง

ให้กบัทกุทา่น 

10.55 น. ออกเดินทางสู ่นครคุนหมงิ(สนามบนิฉางสุ่ย) โดยเทียวบินที TG 612 

14.05 น. เดินทางถึง สนามบินฉางสุ่ย นครคุนหมงิ เมืองเอกและเป็นเมืองทีใหญ่ทีสดุในมณฑลยนูนานมี

ประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุม่น้อยถึง 24 เผา่ครอบคลมุพนืทีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูส่งู

เหนือระดบันําทะเลประมาณ 2,000 เมตร คนุหมิงได้ชือวา่เป็นเมืองแหง่ฤดใูบไม้ผลเิพราะมีภมิูอากาศที

เย็นสบายตลอดทงัปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สงิทีมีเสนห์่ดงึดดูนกัทอ่งเทียวก็คือธรรมชาติที

สวยงาม ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนนันําคณะเดินทางสู ่ เมืองต้าหลี (ใช้เวลาประมาณ 5 

ชวัโมง) เขตปกครองตนเองของชนเผา่ไป๋ ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของจีนในมณฑลยนูนานตงัอยูร่ะหวา่ง

ทะเลสาบเอ๋อไหก่บัภเูขาฉางซานทีระดบั 1,975 เมตรเหนือระดบันําทะเล โดยมีชนกลุม่น้อยอาศยัอยู่

ร่วมกนักวา่ 20 เชือชาติ เดิมมีชือวา่ “หนนัเจา” หรืออาณาจกัรนา่นเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทงัชาว

ไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจกัรต้าหล ี (ค.ศ. 937) และตอ่มาในค.ศ. 1253 อาณาจกัรต้าหลก็ีถกู กบุไล

ขา่น ผู้ เป็นจกัรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แตก็่ยงัคงเหลอืร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็นได้บนเส้นทาง

จากต้าหลถีึงลเีจียง 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ  ภตัตาคาร  

      ทพีัก MANJIANG HONG HOLIDAY  หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันท ี  

หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีล่า-ผ่าน

ชมโค้งแรกแม่นําแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงก

รีล่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพกั 

 นําทา่นสู ่หมู่บ้านซีโจว หรือ “สโีจว” เป็นหมู่บ้านของชาวไป๋ ให้ทา่นได้สมัผสักบัวิถีชีวิตชาวไป๋ และได้

เห็นบ้านเรือนและความเป็นอยูข่องชาวไป๋ ชม วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายตามตํานานเลา่วา่เจ้าแม่

กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลงัเพือให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็น เมือ

ทหารของฝ่ายศตัรูได้เห็นวา่แม้แตห่ญิงชรายงัแข็งแรงถึงเพียงนี ถ้าเป็นคนวยัหนุม่สาวจะต้องมีพละกําลงั

มากมายยากจะตอ่สู้ จึงไมไ่ด้ทําการเข้าโจมตีเมืองและถอยทพักลบัไปชาวเมืองจึงสร้างวดัแหง่นีขนึใน

สมยัราชวงศ์ถงัเป็นวดัทีมีประติมากรรมเยียมยอดแหง่หนงึในต้าหล ี  เข้าชมวดัเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย
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ตามตํานานเลา่วา่เจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลงัเพือให้ทหารของ

ฝ่ายตรงข้ามได้เห็น เมือทหารของฝ่ายศตัรูได้เห็นวา่แม้แตห่ญิงชรายงัแข็งแรงถึงเพียงนี ถ้าเป็นคนวยั

หนุม่สาวจะต้องมีพละกําลงัมากมายยากจะตอ่สู้ จึงไม่ได้ทําการเข้าโจมตีเมืองและถอยทพักลบัไป

ชาวเมืองจึงสร้างวดัแหง่นีขนึในสมยัราชวงศ์ถงั เป็นวดัทีมีประติมากรรมเยียมยอดแหง่หนงึในต้าหล ี นํา

ทา่นผา่นชม “ซานถ่า” หรือ เจดีย์  องค์ อนัเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองต้าลทีีโดดเดน่งดงาม ตงัอยูริ่ม

ทะเลสาบเอ๋อไห ่ประกอบด้วยเจดีย์สขีาวสวยงาม  องค์โดยองค์กลางมีความสงูถึง  เมตรซงึสร้างขนึ

ในสมยัราชวงศ์ถงัจึงมีลกัษณะเหมือนกบัเจดีย์ในเมืองซีอาน สว่นองค์เลก็อีก  องค์ สร้างเพิมเติมทีหลงั

ในสมยัราชวงศ์หยวน ซงึเป็นช่วงทีพทุธศาสนากําลงัได้รับความนิยมสูงสดุ ในประเทศจีน เจดีย์  องค์มี

อายกุวา่ ,  ปี และได้มีการบูรณะเจดีย์เหลา่นีในช่วงปี ค.ศ.  ก็ได้ค้นพบโบราณวตัถจุาก

ศตวรรษที -  กวา่  ชิน ในองค์เจดีย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนนัทา่นเดินทางสู ่ เมืองจงเตยีน “แชงกรีลา่” (ใช้เวลาประมาณ 4.30-5 ชวัโมง) ซงึอยูท่างทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนานซงึมีพรมแดนติดกบัอาณาเขตนา่ซีของเมืองลเีจียงและ

อาณาจกัรหยีของเมืองหนิงหลาง ซงึอยูห่า่งจากนครคนุหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติ

ทีงดงามของป่าไม้ทุง่หญ้าภเูขาทะเลสาบและสตัว์นานาชนิด ด้วยภมิูประเทศรวมกบัทศันียภาพทีงดงาม 
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สถานทีแหง่นีจึงได้ชือวา่“ดินแดนแหง่ความฝัน” ระหวา่งทางแวะชม โค้งแรกแม่นําแยงซีเกียง เกิดจาก

แม่นาํแยงซีทีไหลลงมาจากชิงไหแ่ละทิเบต ซงึเป็นทีราบสงูไหลลงมากระทบกบัเขาไหห่ลอ แล้วหกั

เส้นทางโค้งไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โค้งแรกแม่นาํแยงซ”ี ขนึจากนนัชม ช่องแคบ

เสอืกระโจน ซงึเป็นช่องแคบชว่งแม่นาํแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง(แม่นาํทรายทอง) เป็นชอ่งแคบทีมี

นําไหลเชียวมาก ช่วงทีแคบทีสดุประมาณ 30 เมตร ตามตํานานเลา่วา่ ในอดีตช่องแคบเสอืนีสามารถ

กระโดดข้ามไปยงัฝังตรงข้ามได้ จึงเป็นทีมาของ “ช่องแคบเสือกระโจน”นําชมเมืองโบราณแชงกรีล่า

เป็นศนูย์รวมของวฒันธรรมชาวทิเบตลกัษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซงึเต็มไปด้วยร้านค้าของคน

พนืเมืองและร้านขายสนิค้าทีระลกึมากมาย 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ  ภตัตาคาร  

ทพีัก TIANRUI SUNSHINE  HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันท ี  
หุบเขาพระจันทร์สีนําเงิน(รวมกระเช้า)-วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรี

ล่า-ลีเจียง-เมืองโบราณลีเจียง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําทา่นเดินทางสู ่ หุบเขาพระจนัทร์สีนาํเงิน แหง่เมืองแชงกรีลา่ มีความสงูกวา่ ,  เมตร จาก

ระดบันําทะเล ประกอบด้วย  ยอดเขา เรียงรายตอ่กนัลกัษณะคล้ายมงักร เป็นหบุเขาทีมีทศันียภาพ

งดงามมาก ได้รับการขนานนามวา่เป็น สวรรค์บนดิน สะกดทกุสายตาของผู้มาเยือน นําทา่นโดยสารนงั
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กระเช้า ซงึแบง่เป็น  ช่วง จุดแรกคือ ศนูย์ทอ่งเทียว หบุเขาพระจนัทร์สนํีาเงิน และเปลยีนกระเช้าตอ่ไป

ยงั จุดบนสดุของ หบุเขาพระจนัทร์สนํีาเงิน เป็นจุดชมวิว แบบ  องศา ให้ทา่นได้สมัผสักับหิมะทีปก

คลมุยอดเขาอยา่งเต็มที และชืนชมกบัทิวทศัน์ อนัสวยงามบนยอดเขา ทีมีหิมะปกคลมุเกือบตลอดปี 

อิสระถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เทียวชม วัดลามะซงจ้านหลิน ตงัอยูบ่ริเวณตีนเขาฝอปิงหา่งจากเมืองจงเตียนไปทางเหนือ  กิโลเมตร

สร้างขนึในปีค.ศ.  เป็นวดัลามะทีมีอายเุก่าแก่กวา่  ปีมีพระลามะจําพรรษาอยูก่วา่  รูปสร้าง

ขนึในสมยัการปกครองของดะไลลามะองค์ที  ซงึใกล้เคียงกบัสมยัอยธุยาตอนต้นในช่วงศตวรรษที  

สมยัจกัรพรรดิคงัซีแหง่ราชวงศ์ชิงได้มีการซอ่มแซมตอ่เติมอีกหลายครังโครงสร้างของวดัแหง่นีสร้างตาม

แบบพระราชวงัโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ทีมีหอประชุมหลกั  ห้องและโอบล้อมไปด้วยห้องพกั

สาํหรับพระกวา่  ห้องนอกจากนียงัมีโบราณวตัถอีุกมากมายรวมทงัรูปปันทองสมัฤทธิทีมีชือเสยีง

มากทีสดุเดินทางตอ่สูเ่มืองลีเจียง (ใช้เวลาประมาณ .  ชวัโมง) เป็นเมืองซงึตงัอยูใ่นหบุเขาทีมี

ทศันียภาพงดงามเป็นถินทีอยูข่องชาวนา่ซีถือเป็นชนกลุม่น้อยทีมีความนา่สนใจทงัทางขนบธรรมเนียม

และวฒันธรรมเช่นการมีโครงสร้างทางสงัคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนนัยงัมีภาษาภาพทีเป็น

เอกลกัษณ์อีกด้วย นําทา่นชมเมืองโบราณลีเจียงหรือเมืองโบราณต้าเหยียนเจิงซงึเป็นเมืองทีสร้าง

ขนึมาในสมยัต้นราชวงศ์ถงัมีประวติัยาวนานกวา่ ,  ปีตวัเมืองตงัอยูท่า่มกลางการโอบล้อมด้วย

สายนําน้อยใหญ่ทีไหลมาจากสระมงักรดําพนืทีตงัของเมืองโบราณแหง่นีมีรูปร่างลกัษณะคล้ายหินฝน
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หมึกจีนในเขตเมืองโบราณยงัคงความงามในอดีตไว้อยา่งสมบูรณ์เช่นอาคารไม้แบบจีนโบราณต้นหลวิริม

ธารทียงัคงปลวิไปมาตามสายลมลาํธารนําทีไหลผา่นเมืองแหง่นีด้วยความสวยงามเหลา่นีทําให้เมือง

โบราณลเีจียงได้ถกูบนัทกึเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกโดยองค์การยเูนสโกนอกจากนียามคําคืนก็มี

การประดบัไฟแสงสงีดงามอีกด้วย 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ  ภตัตาคาร  

ทพีัก LIJIANG LUCKY DARGON HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันท ี  ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-IMPRESSOIN LIJIANG-

อุทยานนําหยก-สระนํามังกรดาํ-สาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพกั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําคณะโดยสารกระเช้าไฟฟา้(กระเช้าใหญ่) ขนึสูบ่ริเวณจุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยกทีความสงูระดบั 

,  เมตรให้ทา่นได้สมัผสัความหนาวเย็นและยิงใหญ่ของภเูขาแหง่นี บริเวณเขามีต้นฉําฉายนูนานทีมี

อายกุวา่พนัปีเทือกเขานีหากมองดแูล้วลกัษณะคล้ายมงักรนอนอยูบ่นก้อนเมฆ จึงเป็นทีมาของชือ

เทือกเขา จากนนัชม  IMPRESSION LIJIANGโชว์อนัยิงใหญ่ โดยผู้ กํากบัชือก้องโลก จาง อว ีโหมว ได้

เนรมิตให้ภูเขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงั และบริเวณทุง่หญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นกัแสดงกวา่ 

 ชีวิต แสง ส ีเสยีงการแตง่กายตระการตา เลา่เรืองราวชีวิตความเป็นอยู ่และชาวเผา่ตา่งๆ ของเมือง

ลเีจียงความสาํเร็จของการแสดงคงต้องยกเครดิตให้กบัจางอีโหมวผู้ กํากบัชาวจีนทีมีชือเสยีงในระดบัโลก

ลา่สดุได้ฝากผลงานไห้กบัพิธีเปิด-ปิดกีฬาโอลมิปิก(BEIJING ) ทีสร้างความประทบัใจไปทงัโลกเมือ

ปลายปี  
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 หมายเหต ุ : ชว่งหน้าหนาว โชว์ IMPRESSION  LIJIANG  ปิด หากวนัเดินทางดงักลา่วทางโชว์งดการ

แสดง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเปลยีนเป็นโชว์ลีสุย่จินซาแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าและไม่มี

การคืนคา่ใช้จ่ายใดๆทงัสนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 เดินทางสู ่ อุทยานนาํหยกซงึมีตานําธรรมชาติผดุขนึมา  ตา เป็นนําทีซมึมาจากการละลายของนําแข็ง

บนภเูขาหิมะมงักรหยก เป็นสถานทีแสดงวฒันธรรมของชนเผา่นาซีกลมกลนืกบัธรรมชาติประกอบด้วย

ประตสูวรรค์ซงึมีรูปปันแกะสลกัด้วยไม้ข้างขวาเป็นพอ่ข้างซ้ายเป็นแม่และนําตกมงักรทีไหลหลงัไปตาม

ไหลเ่ขาแบง่เป็น  ชนัชนัแรกชือวา่มงักรออกถําชนัทีสองชือวา่มงักรเลน่นําชนัทีสามชือวา่มงักรโบยบิน

และยงัมีต้นไม้เทวดาซงึเป็นทีสกัการบูชาของคนในพนืทีมีอายมุากกวา่  ปีเข้าชม สวนสาธารณะ

เหยหลงถาน หรือ สระนาํมังกรดาํ อยูที่ทางชานเมืองด้านเหนือเลา่กนัวา่เมือหลายร้อยปีก่อนทีนนัยงั

เป็นบอ่นําธรรมดาอยูม่าวนัหนงึมีชาวบ้านเห็นมงักรดําโผลข่นึมาจากบอ่นําแหง่นนัชาวนาซมีีความเชือ

เรืองมงักรอยูแ่ล้ว จึงตงัชือบอ่นํานนัวา่ บอ่นํามงักรดํา ปัจจบุนัได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที

สวยงามจดัสร้างสะพานศาลาพกัผอ่นแบบเก๋งจีนสองข้างทางมีต้นเกาลดัขนึเต็มมีเนือทีประมาณ  

ตารางกิโลเมตรได้มีการจดัแบง่สว่นอยา่งเหมาะสมเป็นบอ่นําใน และบอ่นํานอก มีสะพานหินอ่อนกนั นํา

ในบอ่ผดุขนึมาจากใต้ดินในลกัษณะเป็นตานํา แวะชมสนิค้าสาหร่ายเกลียวทอง พชืใต้นําลาํคณุคา่
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อาหารเสริมเพือสขุภาพชันยอด ซงึมีสารอาหารอยูน่บัไม่ถ้วน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหน้า 

จากนนัคณะเดินทางกลบัสูเ่มืองต้าหลี (ใช้เวลาประมาณ . -  ชวัโมง) 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ  ภตัตาคาร  

ทพีัก MANJIANG HONG HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันท ี  ต้าหลี-คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตําหนักทองจินเตียน-ร้านหยก-อิสระช้

อปปิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพกั 

 หลงัอาหารเช้านําคณะเดินทางสู ่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาประมาณ  ชวัโมง) เมืองเอกและเป็นเมืองที

ใหญ่ทีสดุในมณฑลยนูนานมีประชากร  ล้านคน โดยเป็นชนกลุม่น้อยถึง  เผา่ครอบคลมุพนืทีถึง 

,  ตารางกิโลเมตร อยูส่งูเหนือระดบันําทะเลประมาณ ,  เมตรคนุหมิงได้ชือวา่เป็นเมืองแหง่ฤดู

ใบไม้ผลเิพราะมีภมิูอากาศทีเย็นสบายตลอดทงัปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สงิทีมีเสนห์่ดงึดูด

นกัทอ่งเทียวก็คือธรรมชาติทีสวยงาม   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 นําทา่นแวะร้านยางพารา  ให้ทา่นได้เลอืกซอืสนิค้าเพือสขุภาพ อาทิ หมอนยางพารา ทีนอนยางพารา 

นําทา่นชมความงามของ ตาํหนักทองจินเตยีนในอดีตเคยเป็นทีพกัของอู๋ซนักุ้ย “ขนุศกึผู้ขายชาติ” และ

นางงามเฉินหยวนหยวน เป็นตําหนกัทีมีฝาผนงัและหลงัคาสร้างด้วยทองเหลอืงถึง  ตนั จึงทําให้

ตําหนกัมีความสวยเดน่ แลดูเสมือนทอง จึงได้ชือวา่“ ตําหนกัทอง ” นบัได้วา่เป็นตําหนกัทีใหญ่ทีสดุของ

จีน จากนนัแวะชมหยก ทีมีคณุภาพและมีชือเสยีงของประเทศจีน ให้ทา่นได้เลอืกซอื กําไรหยก แหวน

หยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลทีมีชือเสยีงจากนนัอิสระช้อปปิง ให้ทา่นได้เลอืกซอืสนิค้าตา่งๆ รวมถึงสนิค้า

ของทีระลกึพนืเมืองตา่งๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลบั 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ  ภตัตาคาร  

ทพีัก LONGWAY HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันท ี  ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิง

ฉางสุ่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรภูมิ) (TG  : . - . ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพกั 

 ทา่นเดินทางสู ่ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพือสขุภาพผอ่นคลาย 
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ความเมือยล้ากบัยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไม่ซาํใครพร้อมชมครีมเป่าซูถ่งัหรือทีรู้จกักนัดีในชือ “ครีม

บวัหิมะ” สรรพคณุเป็นเลศิในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผพุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจําบ้าน 

แวะชมผ้าไหม สนิค้าทีมีชือเสยีงของจีนจากนนันําคณะเข้าชม วัดหยวนทง ซงึเป็นวดัทีใหญ่และเก่าแก่

ของมณฑลยนูนานตงัอยูที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพทุธศาสนาทีใหญ่ทีสดุในคุนหมิงอายุ

เก่าแก่กวา่พนัปีภายในวดัตกแตง่ร่มรืนสวยงามกลางลานมีสระนาํขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสูศ่าลา

แปดเหลยีมกลางสระด้านหลงัวดัเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพทุธรูปพระพทุธชินราช(จําลอง)ซงึ

พลเอกเกรียงศกัดิ ชมะนนัทน์นายกรัฐมนตรีคนที  ของไทยให้อญัเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ทีวดั

หยวนทงแหง่นี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

15.20 น. อําลาเมืองคนุหมิง เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทียวบินที TG613 

.  น. เดินทางถึง สนามบินยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

โปรแกรมการเดินทางเปลียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลียนแปลงรายการ

ท่องเทยีวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทยีวบางรายการและในกรณีทมีี

จาํนวนผู้โดยสารไม่ถึง  ท่านไม่มีหวัหน้าทวัร์ไทย 
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อัตราค่าบริการ : KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA  6 วัน 5 คืนโดยสายการบนิไทย 

กําหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก -  

ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน  

 ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน  

 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดียว 

ท่านละ 

ไม่รวมตวั

เครืองบนิ 
ท่านละ 

วนัที -  ต.ค.  22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 15,999.- 

วนัที 11-16 ต.ค. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 14,999.- 

วนัที 13-18 ต.ค 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 15,499.- 

วนัที 19-24 ต.ค. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 14,999.- 

วนัที -  ต.ค.  22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 15,999.- 

วนัที -  ต.ค.  22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 15,999.- 

วนัที  ต.ค.-  พ.ย.  22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 16,499.- 

วนัที -  พ.ย.  22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 16,499.- 

วนัที -  พ..ย  22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 16,499.- 

วนัที -  พ.ย.  22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 16,499.- 

วนัที -  พ.ย.  22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 16,499.- 

วนัที -  พ.ย.  22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 16,499.- 

วนัที -  พ.ย.  23,999.- 23,999.- 22,999.- 5,500.- 16,999.- 

วนัที  พ.ย. -  ธ.ค.  24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 16,499.- 

วนัที -  ธ.ค.  24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 16,999.- 

วนัที -  ธ.ค.  24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 17,499.- 

วนัที -  ธ.ค.  24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 17,499.- 

วนัที -  ธ.ค.  24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 17,499.- 

วนัที  ธ.ค. -  ม.ค.  29,999.- 29,999.- 28,999.- 5,500.- 19,499.- 

วนัที  ธ.ค. -  ม.ค.  29,999.- 29,999.- 28,999.- 5,500.- 19,499.- 

วนัที  ธ.ค.  –  ม.ค.  29,999.- 29,999.- 28,999.- 5,500.- 19,499.- 

วนัที  ธ.ค. -  ม.ค.  29,999.- 29,999.- 28,999.- 5,500.- 19,499.- 
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ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง  ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ , .- ราคานีรวมรายการทัวร์ ตวัเครืองบนิ รวมวีซ่า  วันทาํการ 

 

ราคานีไม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ ,  บาท 
ราคานีไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถินและคนขับรถ รวม  หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทถีือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน 
** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง ** 

 

 เงอืนไขการให้บริการ 

.  การเดินทางในแตล่ะครังจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน  ทา่นขนึไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการเปลยีนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 

.  ในกรณีทีลกูค้าต้องการออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง 

เพือเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทงัไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความ

ผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสนิ 

.  การชําระคา่บริการ 

     .  กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ , .- บาท  

     .  กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นทีเหลอื -  วนัก่อนออกเดินทาง 

.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจํา 

    .  แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง  วนั คืนคา่ใช้จ่ายทงัหมด 

    .  แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง  วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ ,  บาท 

    .  แจ้งยกเลกิน้อยกวา่  วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ เก็บค้าใช้จ่ายทงัหมด 

    .  ยกเว้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลทีต้องการันตีมดัจํากบัสายการบินหรือคา่มดัจําทีพกั

โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทียวบิน

พิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจํา หรือค่าทวัร์ทงัหมดเนืองจากค่า

ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทียวบินนนัๆกรณีคณะออกเดิน 

กรณีคณะออกเดินทางได้      
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 

2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขนึไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 

3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 



  12 KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA  6 วนั 5 คืน โดยสายการบนิไทย                             [GQ1KMG-TG002] 

 

อัตราค่าบริการนีรวม 
1.  คา่ตวัเครืองบินไป-กลบั ชนัประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพกัตามรายการทีระบุ (สองทา่นตอ่หนงึห้อง) 

3.  คา่เข้าชมสถานทีตา่งๆ ตามรายการทีระบุ 

4.  คา่อาหารและเครืองดืมตามรายการทีระบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทียวตามรายการทีระบุ 

6.  ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์  

 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซอืประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลมุเรืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 

 เพิมเติมกบัทางเจ้าหน้าทีบริษัทได้ ** 

 - เบียประกนัเริมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบียประกนัเริมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัทีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ3 ล้านบาท] 

 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัทีมีอายนุ้อยกว่า 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีนํามนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม 7% 

อัตราค่าบริการนีไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 

2. คา่ธรรมเนียมการยืนขอวีซา่จีนแบบเดียว 4 วนัทําการ ทา่นละ 1,650 บาท 

3. กระเป๋าเดินทางในกรณีทีนําหนกัเกินกว่าทีสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน 1 สว่นเกินนําหนัก

ตามสายการบินกําหนด 

4. คา่ทําหนงัสอืเดินทาง 

5. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครืองดืม, ค่าอาหารทีสงัเพิมเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกั

รีดฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

7. คา่ทําใบอนญุาตทีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 

8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ทา่น/ทริป  สว่นหวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแต่ดุลพินิจ

และความพงึพอใจในการบริการของทา่น 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธิทีจะเปลยีนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไข

ได้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่

สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความ

สญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเทียวจะสินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิและจะไม่

รับผิดชอบคา่บริการทีทา่นได้ชําระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนืองมาจากมีสิงผิด

กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอืนๆ 

5. รายการนีเป็นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครังหนึง หลงัจากได้สํารองทีนงับน

เครือง และโรงแรมทีพกัในตา่งประเทศเป็นทีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลียนแปลงได้

ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิดตามราคาตวัเครืองบินในปัจจุบนั หากราคาตวัเครืองบินปรับสงูขึน บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะ

ปรับราคาตวัเครืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเกียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลียนแปลง 

การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานทีให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุ ด

ความสามารถทีจะจดับริการทวัร์อืนทดแทนให้ แตจ่ะไม่คืนเงินให้สาํหรับคา่บริการนนัๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิในการให้คําสญัญาใดๆ ทังสินแทนบริษัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นนั 

9. หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อันเนืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และ

ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทงัสนิ แต่ทงันีทางบริษัทฯจะจัดหารายการ

เทียวสถานทีอืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธิการจดัหานีโดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

1 . ในกรณีทีลกูค้าต้องออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิ

เช่นนนัทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทงัสนิ  

 

สาํหรับผู้ทมีีความประสงค์ต้องการขอยืนวีซ่าเดียว 
เอกสารในการยืนวีซ่าจีนสําหรับผู้ทีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยืนวีซา่เดียวคา่บริการดงันี ** 

- ยืนธรรมดา  วนัทําการ ,650 บาท  

- ยืนดว่น  วนัทําการ ,  บาท  
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. หนงัสอืเดินทางทีมีอายกุารใช้งานไม่ตํากวา่  เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด 

. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง สาํหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย  หน้าเต็ม   

 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี .  X  นิว ถ่ายไม่เกิน  เดือน  ใบ **พนืหลงัขาวเทา่นนั**  

 และต้องไม่ใช่สติกเกอร์ หรือรูปพรินจากคอมพิวเตอร์  

 - ห้ามสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เช่น เสอืยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 

 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   เดือน 

 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยมิเห็นฟัน มองเห็นทงัใบหน้ารวมถึงใบหทูงั   ข้าง 

 - ไม่สว่มเครืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 

. สาํหรับผู้ ทีถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องทําเรืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านนั

ก่อนการสง่เอกสารยืนวีซา่ 

. สาํเนาทะเบียนบ้าน และสาํเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 

. เอกสารทีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 

. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตํุากวา่  ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสติูบตัรตวัจริง, สําเนาสติูบตัรและสติูบตัรของเด็กฉบบั

แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 

 ข้อมลูจริงเกียวกบัสถานทีศกึษา สถานทีทํางาน ตําแหนง่งาน ทีอยูปั่จจุบนั ทีอยูที่ทํางาน ญาติทีติดต่อ

ได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ทีทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูต

ตรวจสอบได้วา่ให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ทีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัท์สุม่

ตรวจทกุวนั) 

. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยืนวีซา่ ดงันนักรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัท

ทวัร์ อยา่งน้อย -  วนัทําการ (ก่อนออกเดินทาง) 

. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร

เพิมเติมหรือเปลยีนระเบียบการยืนเอกสาร เป็นเอกสทิธิของสถานทูต และบางครังบริษัททวัร์ไม่ทราบ

ลว่งหน้า   

 ผู้ ทีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่า

ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนืองจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน

รายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบตัรหายในระหว่าง

เดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย  อาทิตย์  

.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
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 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติทีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นนั 

 - หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เลม่เหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  เนืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนทีสถานทตูจีน 

ค่าธรรมเนียมการยนืวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิม ,  บาท  

.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอืนๆ จ่ายเพิม  ,  บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง) 

- เอกสารทีต้องเตรียม   

.พาสปอร์ต ทีมีอายกุารใช้งานไม่ตํากวา่  เดือน ต้องมีหน้าวา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่า และตราเข้า-

ออกอยา่งน้อย  หน้าเต็ม   

.รูปถ่ายสขีนาด .  X  นิว จํานวน  ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน  เดือน [พนืหลงัขาวเทา่นนั] 

และต้องไม่ใช่สติกเกอร์ หรือรูปพรินจากคอมพิวเตอร์  

- ห้ามสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เช่น เสอืยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 

- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน    เดือน 

- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยมิเห็นฟัน มองเห็นทงัใบหน้ารวมถึงใบหทูงั  ข้าง 

- ไม่สว่มเครืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 

. ใบอนญุาตการทํางาน  

. หนงัสอืวา่จ้างในการทํางาน  

. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั  เดือน 

. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทับ

ร้านทีแปล 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาํวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี 

. ชือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายทีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 

. นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ายไว้เกินกวา่  เดือนมาใช้ 

. นํารูปถ่ายทีมีวิวด้านหลงั ทีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพือยืนทําวีซา่ 

. นํารูปถ่ายทีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปทีพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต้องจ่ายเพิมให้สถานฑูตจีน เมือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  

ยืนวีซา่ดว่น  วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิมทา่นละ  ,  บาท  
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[ต่างชาตฝิรังเศสและประเทศยุโรปทีเข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น  ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยยีม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 

ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลียนกฎเกณฑ์การยืนวีซ่าโดยไม่แจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า** 
 

ประกาศ เนืองจากสภาวะนํามนัโลกทีมีการปรับราคาสงูขนึ ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํามันขนึใน

อนาคต ซงึทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิเก็บคา่ภาษีนํามนัเพิมตามความเป็นจริง  
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**สถานทูตจีนมีการเปลียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี** 

เอกสารทีใช้ประกอบการยนืขอวีซ่าประเทศจีน 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทังหมดให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

 

ชือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หย่า    

  ไมไ่ด้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ทีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................ .................................................................. 

โทรศพัท์............................................................ มือถือ.................................................. .................................................................... 

ทีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย์..................................... .......................................................... 

โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................... ............................................................................... 

ชือสถานทีทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ............................................................................................................... 

ตําแหน่งงาน................................................................................. ...................................................................................................... 

ทีอยู่สถานทีทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................................................................ 

โทรศพัท์............................................................ มือถือ................................................ ....................................................................... 

(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถูกต้องทีสามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   

เมือวนัที............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัที............ เดือน.......................ปี.. ....................................……...................... 

ภายใน  ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 

เมือวนัที............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัที............ เดือน............. ..........ปี................................................................... 

รายชือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 

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

RELATION.................................................................................................................................................................................... 

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

RELATION.................................................................................................................................................................................... 

หมายเหตุ    

** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารสง่ถึงบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเตมิ  อาจทําให้ท่าน

เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทงันีเพือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ทีนี  (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


