
 

 

1 คนุหมิง แชงกรีล่า ล่ีเจียง(นั่งรถไฟความเรว็สงู) ไป๋สุ่ยเหอ  5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทย   [GQ1KMG-TG004] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ไม่ลงรา้นชอ้ปฯ | โชว ์IMPRESSION LIJIANG   |   ภเูขาหิมะมงักรหยก(นั่งกระเชา้ใหญ่)  |  ไป๋สุ่ยเหอ | เมืองโบราณล่ีเจยีง  | 
 วดัหยวนทง | หบุเขาพระจนัทรสี์น า้เงิน(รวมกระเชา้) |  พระราชวงัโปตาลากงนอ้ย || นั่งรถไฟความเรว็สงู | พกั 5 ดาวทกุคืน 

 

 

  

 

 

 

คุนหมิง แชงกรีล่า ล่ีเจยีง(น่ังรถไฟความเร็วสูง) ไป๋สุ่ยเหอ  5 วัน 4 คืน 

เดนิทาง กุมภาพันธ ์– พฤษภาคม 2563  

ราคาแนะน าเพยีง      27,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ) - คนุหมิง(สนามบินคนุหมิงฉางสุ่ย) - ตา้หล่ี(TG612 : 10.45-14.00) 
วนัท่ี 2.  เมืองโบราณตา้หล่ี – วดัเจา้แม่กวนอิม - ตา้หล่ี-แชงกรีล่า -ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า 
วนัท่ี 3.  หบุเขาพระจนัทรสี์น า้เงิน(รวมกระเชา้) - วดัลามะซงจา้นหลิง - แชงกรีล่า - ล่ีเจียง - สระมงักรด า - เมืองโบราณล่ีเจียง 
วนัท่ี 4. ภเูขาหิมะมงักรหยก(รวมกระเชา้ใหญ่) - โชวจ์างอวีโ้หมว - ไป๋สุ่ยเหอ(รวมรถแบตเตอรี่) - ล่ีเจียง - คนุหมิง(รถไฟความเรว็สงู) 
วนัท่ี 5. วดัหยวนทง - คนุหมิง(สนามบินคนุหมิงฉางสุ่ย) - กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)(TG613 : 15.20-16.35) 



 

 

2 คนุหมิง แชงกรีล่า ล่ีเจียง(นั่งรถไฟความเรว็สงู) ไป๋สุ่ยเหอ  5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทย   [GQ1KMG-TG004] 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - 
ต้าหล่ี(TG612 : 10.45-14.00) 

07.30 น. พรอ้มกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ที่คอย
ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุท่าน 

10.45 น. ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง (สนามบินฉางสุ่ย) โดยเที่ยวบินที่ TG612 
14.00 น. เดินทางถึง สนามบินฉางสุ่ย นครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุในมณฑลยนูนานมีประชากร 33 ลา้นคน 

โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพืน้ที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน า้ทะเลประมาณ 2,000 
เมตร คนุหมิงไดช้ื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดใูบไมผ้ลิเพราะมีภมูิอากาศที่เย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่รอ้นหรือหนาวจนเกินไปแลว้ 
ส่ิงที่มีเสน่หด์งึดดูนกัท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
จากนัน้น าคณะเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ใชเ้วลาประมาณ 5 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวนัตกเฉียง
ใตข้องจีนในมณฑลยนูนานตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภเูขาฉางซานท่ีระดบั 1,975 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล โดย
มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื ้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรืออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) 
จนกระทั่งชาวไป๋ไดเ้ขา้มาสถาปนาอาณาจักรตา้หล่ี (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจกัรตา้หล่ีก็ถูก กุบไล
ข่าน ผูเ้ป็นจกัรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยงัคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าใหพ้บเห็นไดบ้นเสน้ทางจากตา้หล่ีถึงล่ี
เจียง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  

ทีพ่กั REGENT HOTEL OR SAME 5* 

วันที่ 2 
เมืองโบราณต้าหล่ี – วัดเจ้าแม่กวนอิม - ต้าหล่ี-แชงกรีล่า -ช่องแคบ
เสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

 จากนั้นน าท่านชมเมืองโบราณแห่งต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหออันเป็นนครหลวงของ
อาณาจักรโบราณน่านเจ้าชมซากเมืองเก่าและก าแพงเมืองโบราณพรอ้มชมหลักศิลาหนันเจาซึ่งบันทึกเรื่องราว
ความสมัพนัธร์ะหว่างชาวน่านเจา้กบัราชวงศถ์งั  
ชม วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ตามต านานเล่าว่าเจา้แม่กวนอิมไดแ้ปลงกายเป็นหญิงชราแบกกอ้นหินใหญ่ไวบ้น
หลงัเพื่อใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็น เมื่อทหารของฝ่ายศตัรูไดเ้ห็นว่าแมแ้ต่หญิงชรายงัแข็งแรงถึงเพียงนี ้ถา้เป็นคน
วยัหนุ่มสาวจะตอ้งมีพละก าลงัมากมายยากจะต่อสู ้จึงไม่ไดท้  าการเขา้โจมตีเมืองและถอยทพักลบัไปชาวเมืองจึงสรา้ง
วดัแห่งนีข้ึน้ในสมยัราชวงศถ์ังเป็นวดัที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในตา้หล่ี  เขา้ชมวดัเจา้แม่กวนอิมแปลงกาย
ตามต านานเล่าว่าเจา้แม่กวนอิมไดแ้ปลงกายเป็นหญิงชราแบกกอ้นหินใหญ่ไวบ้นหลงัเพื่อใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มได้
เห็น เมื่อทหารของฝ่ายศัตรูไดเ้ห็นว่าแมแ้ต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี ้ถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจะตอ้งมีพละก าลัง
มากมายยากจะต่อสู ้จึงไม่ไดท้  าการเขา้โจมตีเมืองและถอยทพักลบัไปชาวเมืองจึงสรา้งวดัแห่งนีข้ึน้ในสมยัราชวงศถ์งั 
เป็นวดัที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหน่ึงในตา้หล่ี  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 จากนัน้ท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตีย้น “แชงกรีล่า” (ใชเ้วลาประมาณ 4.30-5 ชั่วโมง) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตน่าซีของเมืองล่ีเจียงและอาณาจกัรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่าง



 

 

3 คนุหมิง แชงกรีล่า ล่ีเจียง(นั่งรถไฟความเรว็สงู) ไป๋สุ่ยเหอ  5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทย   [GQ1KMG-TG004] 

 

 

 

 

 

 

 

จากนครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปดว้ยธรรมชาติที่งดงามของป่าไมทุ้่งหญ้าภูเขาทะเลสาบและสตัวน์านา
ชนิด ดว้ยภูมิประเทศรวมกับทศันียภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนีจ้ึงไดช้ื่อว่า“ดินแดนแห่งความฝัน” จากนัน้ชม ช่องแคบ
เสือกระโจน ซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแม่น า้แยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง(แม่น า้ทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน า้ไหลเชี่ยวมาก 
ช่วงที่แคบที่สดุประมาณ 30 เมตร ตามต านานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสือนีส้ามารถกระโดดขา้มไปยงัฝ่ังตรงขา้มได ้จึง
เป็นที่มาของ “ช่องแคบเสือกระโจน”น าชมเมืองโบราณแชงกรีล่าเป็นศูนยร์วมของวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะ
คลา้ยชมุชนเมืองโบราณทิเบตซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคนพืน้เมืองและรา้นขายสินคา้ที่ระลกึมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  

ทีพ่กั BLUE HORIZON JUNHUA HOTEL OR SAME 5* 

วันที่ 3 
หุบเขาพระจันทรสี์น ้าเงิน(รวมกระเช้า) - วัดลามะซงจ้านหลิง - แชงก
รีล่า - ล่ีเจยีง - สระมังกรด า - เมืองโบราณล่ีเจยีง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

 น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาพระจันทร์สีน ้าเงิน แห่งเมืองแชงกรีล่า มีความสูงกว่า 4,500 เมตร จากระดับน า้ทะเล 
ประกอบดว้ย 13 ยอดเขา เรียงรายต่อกนัลกัษณะคลา้ยมงักร เป็นหบุเขาที่มีทศันียภาพงดงามมาก ไดร้บัการขนานนาม
ว่าเป็น สวรรคบ์นดิน สะกดทุกสายตาของผู้มาเยือน น าท่านโดยสารนั่งกระเชา้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง จุดแรกคือ ศูนย์
ท่องเที่ยว หุบเขาพระจนัทรสี์น า้เงิน และเปล่ียนกระเชา้ต่อไปยงั จุดบนสดุของ หุบเขาพระจนัทรสี์น า้เงิน เป็นจุดชมวิว 
แบบ 360 องศา ใหท้่านไดส้มัผสักบัหิมะที่ปกคลมุยอดเขาอย่างเต็มที่ และชื่นชมกบัทิวทศัน ์อนัสวยงามบนยอดเขา ที่มี
หิมะปกคลมุเกือบตลอดปี อิสระถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 ชม วัดลามะซงจ้านหลิน ตัง้อยู่บริเวณตีนเขาฝอปิงห่างจากเมืองจงเตีย้นไปทางเหนือ 4 กิโลเมตรสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 
1679 เป็นวดัลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปีมีพระลามะจ าพรรษาอยู่กว่า 700 รูปสรา้งขึน้ในสมยัการปกครองของดะ



 

 

4 คนุหมิง แชงกรีล่า ล่ีเจียง(นั่งรถไฟความเรว็สงู) ไป๋สุ่ยเหอ  5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทย   [GQ1KMG-TG004] 

 

ไลลามะองคท์ี่ 5 ซึ่งใกลเ้คียงกับสมัยอยุธยาตอนตน้ในช่วงศตวรรษที่ 17 สมัยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศช์ิงไดม้ีการ
ซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้งโครงสรา้งของวัดแห่งนี ้สรา้งตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ที่มี
หอประชุมหลัก 2 หอ้งและโอบลอ้มไปดว้ยหอ้งพักส าหรบัพระกว่า 100 หอ้งนอกจากนีย้ังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย
รวมทัง้รูปป้ันทองสมัฤทธ์ิท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสดุ 

 
 เดินทางต่อสู่ เมืองลี่เจียง (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองซึ่งตัง้อยู่ในหบุเขาที่มีทศันียภาพงดงามเป็นถิ่นท่ีอยู่

ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุ่มนอ้ยที่มีความน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมเช่นการมีโครงสรา้งทางสงัคม
แบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนัน้ยงัมีภาษาภาพท่ีเป็นเอกลกัษณอ์ีกดว้ย  

 น าท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง หรือ เมืองโบราณตา้เหยียนเจิง้ ซึ่งเป็นเมืองที่สรา้งขึน้มาในสมยัตน้ราชวงศถ์งัมีประวตัิ
ยาวนานกว่า 1,300 ปีตวัเมืองตัง้อยู่ท่ามกลางการโอบลอ้มดว้ยสายน า้นอ้ยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมงักรด าพืน้ที่ตัง้ของ
เมืองโบราณแห่งนีม้ีรูปร่างลกัษณะคลา้ยหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยงัคงความงามในอดีตไวอ้ย่างสมบูรณเ์ช่น
อาคารไมแ้บบจีนโบราณตน้หลิวริมธารที่ยงัคงปลิวไปมาตามสายลมล าธารน า้ที่ ไหลผ่านเมืองแห่งนีด้ว้ยความสวยงาม
เหล่านีท้  าใหเ้มืองโบราณล่ีเจียงไดถ้กูบนัทึกเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกโดยองคก์ารยเูนสโกนอกจากนีย้ามค ่าคืนก็
มีการประดบัไฟแสงสีงดงามอีกดว้ย  เขา้ชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน ้ามังกรด า อยู่ที่ทางชานเมือง
ดา้นเหนือเล่ากนัว่าเมื่อหลายรอ้ยปีก่อนที่นั่นยงัเป็นบ่อน า้ธรรมดาอยู่มาวนัหนึ่งมีชาวบา้นเห็นมงักรด าโผล่ขึน้มาจากบ่อ
น ้าแห่งนั้นชาวนาซีมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู่แล้ว จึงตั้งชื่อบ่อน ้านั่นว่า บ่อน ้ามังกรด า ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็น
สวนสาธารณะที่สวยงามจดัสรา้งสะพานศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจีนสองขา้งทางมีตน้เกาลัดขึน้เต็มมีเนือ้ที่ประมาณ 4 
ตารางกิโลเมตรไดม้ีการจดัแบ่งส่วนอย่างเหมาะสมเป็นบ่อน า้ใน และบ่อน า้นอก มีสะพานหินอ่อนกัน้ น า้ในบ่อผดุขึน้มา
จากใตด้ินในลกัษณะเป็นตาน า้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  

ทีพ่กั LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL OR SAME 5* 

วันที่ 4 
ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) - โชวจ์างอวี้โหมว - ไป๋สุ่ยเหอ(รวมรถ
แบตเตอร่ี) - ล่ีเจียง - คุนหมิง(รถไฟความเร็วสูง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 



 

 

5 คนุหมิง แชงกรีล่า ล่ีเจียง(นั่งรถไฟความเรว็สงู) ไป๋สุ่ยเหอ  5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทย   [GQ1KMG-TG004] 

 

 น าคณะโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้ใหญ่) ขึน้สู่บริเวณจุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยกที่ความสงูระดบั 4,506 เมตรให้
ท่านไดส้มัผสัความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี ้บริเวณเขามีตน้ฉ าฉายนูนานที่มีอายกุว่าพนัปีเทือกเขานีห้าก
มองดแูลว้ลกัษณะคลา้ยมงักรนอนอยู่บนกอ้นเมฆ จึงเป็นท่ีมาของชื่อเทือกเขา  

 

 
 หมายเหตุ : หาก ณ วนัเดินทางกระเชา้ใหญ่ประกาศแจง้ปิดปรบัปรุงหรือไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเปล่ียนแปลงรายการเที่ยวแทน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และไม่มีการคืนค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ 
 จากนัน้ชม IMPRESSION LIJIANG โชวอ์นัยิ่งใหญ่ โดยผูก้  ากับชื่อกอ้งโลก จาง อวี ้โหมว ไดเ้นรมิตใหภู้เขาหิมะมงักร

หยกเป็นฉากหลงั และบรเิวณทุ่งหญา้เป็นเวทีการแสดง โดยใชน้กัแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียงการแต่งกายตระการ
ตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่  

 

 
 และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองล่ีเจียงความส าเรจ็ของการแสดงคงตอ้งยกเครดิตใหก้บัจางอีโ้หมวผูก้  ากบัชาวจีนที่มีชื่อเสียง

ในระดบัโลกล่าสดุไดฝ้ากผลงานไหก้ับพิธีเปิด-ปิดกีฬาโอลิมปิก(BEIJING 2008) ท่ีสรา้งความประทบัใจไปทัง้โลกเมื่อ
ปลายปี 2551 

 หมายเหตุ : ช่วงหนา้หนาว โชว ์IMPRESSION  LIJIANG  ปิด หากวนัเดินทางดงักล่าวทางโชวง์ดการแสดง ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็นโชวล่ี์สุ่ยจินซาแทน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และไม่มีการคืนค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ 



 

 

6 คนุหมิง แชงกรีล่า ล่ีเจียง(นั่งรถไฟความเรว็สงู) ไป๋สุ่ยเหอ  5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทย   [GQ1KMG-TG004] 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 เดินทางสู่ หุบเขาสีน ้าเงิน (Blue Valley) หุบเขาที่อยู่ติดดา้นหลังของภูเขาหิมะมังกรหยก ทัศนียภาพสวยงามกับ

ทะเลสาบสีฟ้าคราม น า้ตกหินปนูขนาดเล็กและภูเขาหิมะมงักรหยกเป็นพืน้หลงั น า้ที่ไหลผ่านหุบเขานีค้ือน า้ที่ละลาย
จากหิมะบนยอดเขาหิมะมงักรหยก เนื่องจากจุดนีม้ีทิวทศันท์ี่สวยงามที่มีฉากหลงัคือภูเขาหิมะมงักรหยกมีน า้ตกและ
แม่น า้กึ่งทะเลสาบจึงเป็นท่ีนิยมของศิลปินนกัวาดภาพและคู่รกัที่มกัจะมาถ่ายภาพที่น่าประทบัใจ  

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  

 น าคณะเดินทางสู่สถานนีรถไฟ เพื่อน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองคุนหมิง  (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองเอกและเป็น
เมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพืน้ที่ถึง 15 ,561 
ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน า้ทะเลประมาณ 2 ,000 เมตรคุนหมิงไดช้ื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิเพราะมี
ภมูิอากาศที่เย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่รอ้นหรือหนาวจนเกินไปแลว้ ส่ิงที่มีเสน่หด์งึดดูนกัท่องเท่ียวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม 

 หมายเหต ุ  
- รถไฟอาจจะมีการเปล่ียนขบวนเวลา ขอสงวนสิทธ์ิจดัขบวนและเวลาตามความเหมาะสม 
- การขึน้รถไฟลกูคา้ตอ้งลากกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพื่อความรวดเร็วในการขึน้หรือลงรถไฟ ส าภาระและกระเป๋าเดินทาง
ของท่าน ควรจดัใหเ้รียบรอ้ยและไม่ควรใชก้ระเป๋าที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป(รถไฟจะจอด 2-6 นาที ต่อสถานี) 

ทีพ่กั XIN SHENG DA HONG SHENG HOTEL OR SAME 5* 

วันที่ 5 
วัดหยวนทง - คุนหมิง(สนามบนิคุนหมิงฉางสุ่ย) - กรุงเทพฯ(สนามบิน
สุวรรณภูมิ)(TG613 : 15.20-16.35) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

 จากนัน้น าคณะเขา้ชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวดัที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยนูนานตัง้อยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอาราม
ทางพระพทุธศาสนาที่ใหญ่ที่สดุในคนุหมิงอายุเก่าแก่กว่าพนัปีภายในวดัตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน า้ขนาด
ใหญ่ มีสะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหล่ียมกลางสระดา้นหลงัวดัเป็นอาคารสรา้งใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชิน
ราช(จ าลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนท่ี 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว ้ณ ท่ีวัด
หยวนทงแห่งนี ้

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย  



 

 

7 คนุหมิง แชงกรีล่า ล่ีเจียง(นั่งรถไฟความเรว็สงู) ไป๋สุ่ยเหอ  5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทย   [GQ1KMG-TG004] 

 

15.20 น. อ าลา นครคุนหมิง เดินทางกลบั กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยเที่ยวบินที่ TG613 
16.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการและในกรณีทีม่ีจ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 

15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวรไ์ทย 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่า ทา่นละ 1,800 บาท 

อัตราค่าบริการ : คุนหมิง แชงกรีล่า ล่ีเจียง(น่ังรถไฟความเร็วสูง) ไป๋สุ่ยเหอ  5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย    

ก าหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่ 
พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว
เคร่ืองบนิ 
ท่านละ 

วนัที่ 06-10 ก.พ. 63 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,500.- 20,900.- 
วนัที่ 19-23 ก.พ. 63 27,900.- 27,900.- 26,900.- 5,500.- 19,900.- 
วนัที่ 26 ก.พ. -01 มี.ค. 63 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,500.- 20,900.- 
วนัที่ 04-08 มี.ค. 63 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,500.- 20,900.- 
วนัที่ 11-15 มี.ค. 63 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,500.- 20,900.- 
วนัที่ 25-29 มี.ค. 63 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,500.- 20,900.- 
วนัที่ 02-06 เม.ย. 63 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,500.- 20,900.- 
วนัที่ 09-13 เม.ย. 63 31,900.- 31,900.- 30,900.- 5,500.- 21,900.- 
วนัที่ 10-14 เม.ย. 63 32,900.- 32,900.- 31,900.- 5,500.- 21,900.- 
วนัที่ 11-15 เม.ย. 63 33,900.- 33,900.- 32,900.- 5,500.- 21,900.- 
วนัที่ 12-16 เม.ย. 63 33,900.- 33,900.- 32,900.- 5,500.- 21,900.- 
วนัที่ 13-17 เม.ย. 63 33,900.- 33,900.- 32,900.- 5,500.- 21,900.- 
วนัที่ 22-26 เม.ย. 63 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,500.- 20,900.- 
วนัที่ 25-29 เม.ย. 63 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,500.- 20,900.- 
วนัที่ 06-10 พ.ค. 63 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,500.- 20,900.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 8,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน รวมวีซ่า 4 วันท าการ 



 

 

8 คนุหมิง แชงกรีล่า ล่ีเจียง(นั่งรถไฟความเรว็สงู) ไป๋สุ่ยเหอ  5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทย   [GQ1KMG-TG004] 

 

ราคานีไ้มร่วมค่าทปิมัคคุเทศกท์้องถ่ินและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถื่อหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ ** 
 

 เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลู

ความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รบัผิดชอบ
ใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากับสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือ

โดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 
Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆกรณี

คณะออกเดิน 
กรณีคณะออกเดินทางได้      

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
3.  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบุ 
5.  ค่ารถรบัส่งและระหว่างน าเที่ยวตามรายการท่ีระบุ 



 

 

9 คนุหมิง แชงกรีล่า ล่ีเจียง(นั่งรถไฟความเรว็สงู) ไป๋สุ่ยเหอ  5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทย   [GQ1KMG-TG004] 

 

6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณี
เกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 30 กิโลกรมั/ท่าน 1 ส่วนเกินน า้หนกัตามสายการบิน

ก าหนด 
4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
8. ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป ส่วนหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แต่ดุลพินิจและความพึง

พอใจในการบรกิารของท่าน 
9.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

หมายเหต ุ
1. บรษิัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมอืง, 

การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ 
ความล่าชา้ เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบรกิาร
ที่ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
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5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรบัสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทัวรอ์ื่น
ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรบัค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษิัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานท่ีอื่นๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนั้นทาง
บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 
 

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ทีถื่อพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบรกิารดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800บาท  
- ยื่นด่วน 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์ม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไม่ส่วมเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 
3. ส าหรบัผูท้ี่ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้ -ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
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 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสูติบัตรตัวจริง , ส าเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี่ http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มลูจริงเก่ียวกบัสถานที่ศกึษา สถานที่ท  างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ท  างาน ญาติที่ติดต่อไดใ้นกรณีฉกุ

เฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ที่ท  างาน และของญาติ โปรดรบัทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ อาจ
มีการระงบัการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุ่มตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งให้บริษัททัวร ์อย่าง
นอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บรษิัททวัรไ์ม่ทราบล่วงหนา้   

 ผู้ที่ประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่านจะตอ้ง
รบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบริษัททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / 
ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่
ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได ้เฉพาะชาวต่างชาติที่ท  างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนื่องจากผู้

เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,9000 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 
2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไม่ส่วมเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือว่าจา้งในการท างาน  
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5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบัรา้นท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกว่า 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายที่มีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ้่ายเพิ่มท่านละ 1,125 บาท  
 

[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได้] 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซา่โดยไม่แจง้
ให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน า้มนัโลกที่มีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัขึน้ใน
อนาคต ซึ่งทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจรงิ  
 



 

 

13 คนุหมิง แชงกรีล่า ล่ีเจียง(นั่งรถไฟความเรว็สงู) ไป๋สุ่ยเหอ  5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทย   [GQ1KMG-TG004] 

 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
 

ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส .............................................................................................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.............................................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ..................................................................................................................... 
ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายชื่อบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ** ถา้เอกสารส่งถงึบรษิัทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าใหท้า่น
เกิดความไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเครง่ครดั) 


