
1 คุนหมิงแชงกรีล่าลี่เจียง(นั่งรถไฟความเร็วสงู) ไป๋สุ่ยเหอ  5 วนั 4 คืนโดยสายการบินไทย[GQ1KMG-TG004] 
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คุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง(น่ังรถไฟความเร็วสูง) ไป๋สุ่ยเหอ  5 วัน 4 คืน 

เดินทาง กุมภาพันธ์– พฤษภาคม 2563 

ราคาแนะน าเพียง27,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ) - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - ต้าหลี่(TG612 : 10.45-14.00) 
วนัที่ 2.  เมืองโบราณต้าหลี่ – วดัเจ้าแม่กวนอิม - ต้าหลี่-แชงกรีล่า -ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า 
วนัที่ 3.  หุบเขาพระจนัทร์สีน า้เงิน(รวมกระเช้า) - วดัลามะซงจ้านหลิง - แชงกรีล่า - ลี่เจียง - สระมงักรด า - เมืองโบราณลี่เจียง 
วนัที่ 4. ภูเขาหิมะมงักรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์จางอวีโ้หมว - ไป๋สุ่ยเหอ(รวมรถแบตเตอร่ี) - ลี่เจียง - คุนหมิง(รถไฟความเร็วสงู) 
วนัที่ 5. วดัหยวนทง - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ)(TG613 : 15.20-16.35) 



2 คุนหมิงแชงกรีล่าลี่เจียง(นั่งรถไฟความเร็วสงู) ไป๋สุ่ยเหอ  5 วนั 4 คืนโดยสายการบินไทย[GQ1KMG-TG004] 

 

วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - 
ต้าหลี่(TG612 : 10.45-14.00) 

07.30น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D สายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้
การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 

10.45น. ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย) โดยเที่ยวบินที่ TG612 
14.00น. เดินทางถึง สนามบินฉางสุ่ย นครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน 

โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพืน้ที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน า้ทะเลประมาณ 2,000 
เมตร คุนหมิงได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว 
สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  
จากนัน้น าคณะเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวันตกเฉียง
ใต้ของจีนในมณฑลยูนนานตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดบั 1,975 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล โดย
มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชือ้ชาติ เดิมมีช่ือว่า “หนันเจา” หรืออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) 
จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ถูก กุบไล
ข่าน ผู้ เป็นจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็นได้บนเส้นทางจากต้าหลี่ถึงลี่
เจียง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก REGENT HOTEL OR SAME 5* 

วันท่ี 2 
เมืองโบราณต้าหลี่– วัดเจ้าแม่กวนอิม - ต้าหลี่-แชงกรีล่า -ช่องแคบ
เสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 จากนัน้น าท่านชมเมืองโบราณแห่งต้าหลี่  สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหออันเป็นนครหลวงของ
อาณาจักรโบราณน่านเจ้าชมซากเมืองเก่าและก าแพงเมืองโบราณพร้อมชมหลักศิลาหนันเจาซ่ึงบันทึกเร่ืองราว
ความสมัพนัธ์ระหว่างชาวน่านเจ้ากับราชวงศ์ถัง 
ชม วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายตามต านานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลัง
เพื่อให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็น เม่ือทหารของฝ่ายศัตรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี ้ถ้าเป็นคนวัย
หนุ่มสาวจะต้องมีพละก าลังมากมายยากจะต่อสู้ จึงไม่ได้ท าการเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึงสร้างวัด
แห่งนีข้ึน้ในสมยัราชวงศ์ถังเป็นวดัที่มีประติมากรรมเย่ียมยอดแห่งหนึ่งในต้าหลี่  เข้าชมวดัเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายตาม
ต านานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลังเพื่อให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็น 
เม่ือทหารของฝ่ายศตัรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี ้ถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจะต้องมีพละก าลังมากมาย
ยากจะต่อสู้ จึงไม่ได้ท าการเข้าโจมตีเมืองและถอยทพักลบัไปชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนีข้ึน้ในสมยัราชวงศ์ถัง เป็นวดัที่มี
ประติมากรรมเย่ียมยอดแห่งหนึ่งในต้าหลี่  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 จากนัน้ท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตีย้น“แชงกรีล่า” (ใช้เวลาประมาณ 4.30-5 ชั่วโมง) ซ่ึงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของมณฑลยูนนานซ่ึงมีพรมแดนติดกับอาณาเขตน่าซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซ่ึงอยู่ห่าง



3 คุนหมิงแชงกรีล่าลี่เจียง(นั่งรถไฟความเร็วสงู) ไป๋สุ่ยเหอ  5 วนั 4 คืนโดยสายการบินไทย[GQ1KMG-TG004] 

 

 

 

 

 

 

 

จากนครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ทุ่งหญ้าภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานา
ชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนีจึ้งได้ช่ือว่า“ดินแดนแห่งความฝัน” จากนัน้ชม ช่องแคบ
เสือกระโจน ซ่ึงเป็นช่องแคบช่วงแม่น า้แยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง(แม่น า้ทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน า้ไหลเช่ียวมาก 
ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามต านานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสือนีส้ามารถกระโดดข้ามไปยงัฝ่ังตรงข้ามได้ จึง
เป็นที่มาของ “ช่องแคบเสือกระโจน”น าชมเมืองโบราณแชงกรีล่าเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะ
คล้ายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซ่ึงเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพืน้เมืองและร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก BLUE HORIZON JUNHUA HOTEL OR SAME 5* 

วันท่ี 3 
หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงิน(รวมกระเช้า) - วัดลามะซงจ้านหลิง - แชงก
รีล่า - ลี่เจียง - สระมังกรด า - เมืองโบราณลี่เจียง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงิน แห่งเมืองแชงกรีล่า มีความสูงกว่า 4,500 เมตร จากระดับน า้ทะเล 
ประกอบด้วย 13 ยอดเขา เรียงรายต่อกันลกัษณะคล้ายมงักร เป็นหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามมาก ได้รับการขนานนาม
ว่าเป็น สวรรค์บนดิน สะกดทุกสายตาของผู้มาเยือน น าท่านโดยสารนั่งกระเช้า ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ช่วง จุดแรกคือ ศูนย์
ท่องเที่ยว หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงิน และเปลี่ยนกระเช้าต่อไปยัง จุดบนสุดของ หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงิน เป็นจุดชมวิว 
แบบ 360 องศา ให้ท่านได้สัมผสักับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาอย่างเต็มที่ และช่ืนชมกับทิวทศัน์ อนัสวยงามบนยอดเขา ที่มี
หิมะปกคลมุเกือบตลอดปี อิสระถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 ชม วัดลามะซงจ้านหลิน ตัง้อยู่บริเวณตีนเขาฝอปิงห่างจากเมืองจงเตีย้นไปทางเหนือ 4 กิโลเมตรสร้างขึน้ในปีค.ศ. 
1679 เป็นวดัลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปีมีพระลามะจ าพรรษาอยู่กว่า 700 รูปสร้างขึน้ในสมัยการปกครองของดะ
ไลลามะองค์ที่ 5 ซ่ึงใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้นในช่วงศตวรรษที่ 17 สมัยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงได้มีการ
ซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครัง้โครงสร้างของวัดแห่งนีส้ ร้างตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ที่ มี
หอประชุมหลัก 2 ห้องและโอบล้อมไปด้วยห้องพักส าหรับพระกว่า 100 ห้องนอกจากนีย้ังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย
รวมทัง้รูปปัน้ทองสมัฤทธ์ิท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุ 



4 คุนหมิงแชงกรีล่าลี่เจียง(นั่งรถไฟความเร็วสงู) ไป๋สุ่ยเหอ  5 วนั 4 คืนโดยสายการบินไทย[GQ1KMG-TG004] 

 

 
 เดินทางต่อสู่เมืองลี่ เจียง (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองซ่ึงตัง้อยู่ในหุบเขาที่มีทศันียภาพงดงามเป็นถ่ินที่อยู่

ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเช่นการมีโครงสร้างทางสังคม
แบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนัน้ยงัมีภาษาภาพที่เป็นเอกลกัษณ์อีกด้วย  

 น าท่านชมเมืองโบราณลี่เจียงหรือเมืองโบราณต้าเหยียนเจิง้ซ่ึงเป็นเมืองที่สร้างขึน้มาในสมัยต้นราชวงศ์ถังมีประวัติ
ยาวนานกว่า 1,300 ปีตัวเมืองตัง้อยู่ท่ามกลางการโอบล้อมด้วยสายน า้น้อยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมงักรด าพืน้ที่ตัง้ของ
เมืองโบราณแห่งนีมี้รูปร่างลกัษณะคล้ายหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์เช่น
อาคารไม้แบบจีนโบราณต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลมล าธารน า้ที่ไหลผ่านเมืองแห่งนีด้้วยความสวยงาม
เหล่านีท้ าให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบนัทึกเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกโดยองค์การยูเนสโกนอกจากนีย้ามค ่าคืนก็
มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีกด้วยเข้าชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน า้มังกรด า อยู่ที่ทางชานเมือง
ด้านเหนือเล่ากันว่าเม่ือหลายร้อยปีก่อนที่นั่นยงัเป็นบ่อน า้ธรรมดาอยู่มาวนัหนึ่งมีชาวบ้านเห็นมังกรด าโผล่ขึน้มาจากบ่อ
น า้แห่งนัน้ชาวนาซีมีความเช่ือเร่ืองมังกรอยู่แล้ว จึงตัง้ช่ือบ่อน า้นั่นว่า บ่อน า้มังกรด า ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็น
สวนสาธารณะที่สวยงามจัดสร้างสะพานศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจีนสองข้างทางมีต้นเกาลัดขึน้เต็มมีเนือ้ที่ประมาณ 4 
ตารางกิโลเมตรได้มีการจดัแบ่งส่วนอย่างเหมาะสมเป็นบ่อน า้ใน และบ่อน า้นอก มีสะพานหินอ่อนกัน้ น า้ในบ่อผุดขึน้มา
จากใต้ดินในลกัษณะเป็นตาน า้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL OR SAME 5* 

วันท่ี 4 
ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์จางอวีโ้หมว - ไป๋สุ่ ยเหอ(รวมรถ
แบตเตอร่ี) - ลี่เจียง - คุนหมิง(รถไฟความเร็วสูง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 น าคณะโดยสารกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึน้สู่บริเวณจุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยกที่ความสูงระดับ 4,506 เมตรให้
ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นและย่ิงใหญ่ของภูเขาแห่งนี ้บริเวณเขามีต้นฉ าฉายูนนานที่มีอายุกว่าพนัปีเทือกเขานีห้าก
มองดูแล้วลกัษณะคล้ายมงักรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของช่ือเทือกเขา  



5 คุนหมิงแชงกรีล่าลี่เจียง(นั่งรถไฟความเร็วสงู) ไป๋สุ่ยเหอ  5 วนั 4 คืนโดยสายการบินไทย[GQ1KMG-TG004] 

 

 

 
 หมายเหตุ : หาก ณ วนัเดินทางกระเช้าใหญ่ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงหรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเปลี่ยนแปลงรายการเที่ยวแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้ 
 จากนัน้ชมIMPRESSION LIJIANGโชว์อันย่ิงใหญ่ โดยผู้ก ากับช่ือก้องโลก จาง อวี ้โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกร

หยกเป็นฉากหลงั และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียงการแต่งกายตระการ
ตา เล่าเร่ืองราวชีวิตความเป็นอยู่  

  
 และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียงความส าเร็จของการแสดงคงต้องยกเครดิตให้กับจางอีโ้หมวผู้ก ากับชาวจีนที่มีช่ือเสียง

ในระดบัโลกล่าสุดได้ฝากผลงานไห้กับพิธีเปิด-ปิดกีฬาโอลิมปิก(BEIJING 2008) ที่สร้างความประทับใจไปทัง้โลกเม่ือ
ปลายปี 2551 

 หมายเหตุ : ช่วงหน้าหนาว โชว์ IMPRESSION  LIJIANG  ปิด หากวันเดินทางดงักล่าวทางโชว์งดการแสดง ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนเป็นโชว์ลี่สุ่ยจินซาแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 เดินทางสู่ หุบเขาสีน า้เงิน (Blue Valley) หุบเขาที่อยู่ติดด้านหลังของภูเขาหิมะมังกรหยก ทัศนียภาพสวยงามกับ

ทะเลสาบสีฟ้าคราม น า้ตกหินปูนขนาดเล็กและภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นพืน้หลัง น า้ที่ไหลผ่านหุบเขานีคื้อน า้ที่ละลาย
จากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกรหยก เนื่องจากจุดนีมี้ทิวทัศน์ที่สวยงามที่มีฉากหลังคือภูเขาหิมะมังกรหยกมีน า้ตกและ
แม่น า้ก่ึงทะเลสาบจึงเป็นที่นิยมของศิลปินนักวาดภาพและคู่รักที่มกัจะมาถ่ายภาพที่น่าประทบัใจ  

 

 



6 คุนหมิงแชงกรีล่าลี่เจียง(นั่งรถไฟความเร็วสงู) ไป๋สุ่ยเหอ  5 วนั 4 คืนโดยสายการบินไทย[GQ1KMG-TG004] 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  

 น าคณะเดินทางสู่สถานนีรถไฟ เพื่อน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองคุนหมิง  (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองเอกและเป็น
เมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพืน้ที่ถึง 15 ,561 
ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน า้ทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมิงได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมี
ภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม 

 หมายเหตุ   
- รถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนขบวนเวลา ขอสงวนสิทธ์ิจดัขบวนและเวลาตามความเหมาะสม 
- การขึน้รถไฟลูกค้าต้องลากกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อความรวดเร็วในการขึน้หรือลงรถไฟ ส าภาระและกระเป๋าเดินทาง
ของท่าน ควรจดัให้เรียบร้อยและไม่ควรใช้กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป(รถไฟจะจอด 2-6 นาที ต่อสถานี) 

ที่พัก XIN SHENG DA HONG SHENG HOTEL OR SAME 5* 

วันท่ี 5 
วัดหยวนทง - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - กรุงเทพฯ(สนามบิน
สุวรรณภูมิ)(TG613 : 15.20-16.35) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 จากนัน้น าคณะเข้าชม วัดหยวนทง ซ่ึงเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตัง้อยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็น
อารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สดุในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพนัปีภายในวดัตกแต่งร่มร่ืนสวยงามกลางลานมีสระน า้
ขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลงัวดัเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระ
พุทธชินราช(จ าลอง)ซ่ึงพลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนท่ี 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ท่ี
วดัหยวนทงแห่งนี ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย 
15.20 น. อ าลานครคุนหมิง เดินทางกลบักรุงเทพฯสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG613 
16.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 

15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย 

อัตราค่าบริการ: คุนหมิงแชงกรีล่าล่ีเจียง(นั่งรถไฟความเร็วสูง) ไป๋สุ่ยเหอ  5 วัน 4 คืนโดยสายการบินไทย 



7 คุนหมิงแชงกรีล่าลี่เจียง(นั่งรถไฟความเร็วสงู) ไป๋สุ่ยเหอ  5 วนั 4 คืนโดยสายการบินไทย[GQ1KMG-TG004] 

 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเชค็ราคาอีกครัง้ ** 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 
พัก2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 
ท่านละ 

วนัท่ี 06-10 ก.พ. 63 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,500.- 20,900.- 
วนัท่ี 19-23 ก.พ. 63 27,900.- 27,900.- 26,900.- 5,500.- 19,900.- 
วนัท่ี 26 ก.พ. -01 มี.ค. 63 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,500.- 20,900.- 
วนัท่ี04-08 มี.ค. 63 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,500.- 20,900.- 
วนัท่ี 11-15 มี.ค. 63 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,500.- 20,900.- 
วนัท่ี 25-29 มี.ค. 63 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,500.- 20,900.- 
วนัท่ี 02-06 เม.ย. 63 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,500.- 20,900.- 
วนัท่ี 09-13 เม.ย. 63 31,900.- 31,900.- 30,900.- 5,500.- 21,900.- 
วนัท่ี 10-14 เม.ย. 63 32,900.- 32,900.- 31,900.- 5,500.- 21,900.- 
วนัท่ี 11-15 เม.ย. 63 33,900.- 33,900.- 32,900.- 5,500.- 21,900.- 
วนัท่ี 12-16 เม.ย. 63 33,900.- 33,900.- 32,900.- 5,500.- 21,900.- 
วนัท่ี 13-17 เม.ย. 63 33,900.- 33,900.- 32,900.- 5,500.- 21,900.- 
วนัท่ี 22-26 เม.ย. 63 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,500.- 20,900.- 
วนัท่ี 25-29 เม.ย. 63 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,500.- 20,900.- 
วนัท่ี 06-10 พ.ค. 63 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,500.- 20,900.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 8,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน รวมวีซ่า 4 วันท าการ 



8 คุนหมิงแชงกรีล่าลี่เจียง(นั่งรถไฟความเร็วสงู) ไป๋สุ่ยเหอ  5 วนั 4 คืนโดยสายการบินไทย[GQ1KMG-TG004] 

 

2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้อมูล
ความถูกต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานัดหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบริการ 
 3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
 3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ำกัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

  
4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
 4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
 4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
 4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
  4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 
Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆกรณี

คณะออกเดิน 
กรณีคณะออกเดินทางได้      

1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
3.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุ 
5.  ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
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6.  ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น า้หนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน า้หนักตามสายการบิน

ก าหนด 
4. ค่าท าหนังสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารที่สัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. ค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริปส่วนหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ดุลพินิจและความพึง

พอใจในการบริการของท่าน 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, 

การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ 
ความล่าช้า เหตุสดุวิสยั อื่นๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการ
ที่ท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 



10 คุนหมิงแชงกรีล่าลี่เจียง(นั่งรถไฟความเร็วสงู) ไป๋สุ่ยเหอ  5 วนั 4 คืนโดยสายการบินไทย[GQ1KMG-TG004] 

 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเคร่ือง และ
โรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนัน้ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 
 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอย่ืนวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซ่าเด่ียวค่าบริการดงันี ้ ** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800บาท  
- ย่ืนด่วน 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหูทัง้  2 ข้าง 
 - ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 
3. ส าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า -ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่ง

เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
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 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง , ส าเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท างาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุก

เฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ที่ท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมลูเท็จ อาจ
มีการระงบัการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดังนัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่าง
น้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่านจะต้อง
รับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / 
ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่
ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้

เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,9000 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 
2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหูทัง้  2ข้าง 
- ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ใบอนุญาตการท างาน  
4. หนังสือว่าจ้างในการท างาน  
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5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบัร้านที่แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี  ้
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลงั ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,125บาท  
 

[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาล ีลิทัวเนีย ลตัเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจนี สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การย่ืนวีซ่าโดยไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศเน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มนัขึน้ใน
อนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง  
 



13 คุนหมิงแชงกรีล่าลี่เจียง(นั่งรถไฟความเร็วสงู) ไป๋สุ่ยเหอ  5 วนั 4 คืนโดยสายการบินไทย[GQ1KMG-TG004] 

 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส .............................................................................................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................................................. 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่)............................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที่............ เดือน.......................ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ............................................................................ 
เม่ือวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที่............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสมัพนัธ์ (ภาษาอังกฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่าน
เกิดความไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


