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KMG003 : คุนหมงิ ต้าหลี่ ล่ีเจียง แชงกรีล่า 5วัน 4คืน 
พชิิต 2 ภเูขา หุบเขาพระจนัทร์สีน า้เงนิ  ภเูขาหมิะมังกรหยก 
จุดชมวิว แบบ 360 องศา สัมผัสกับหมิะที่ปกคลุมบนยอดเขา 

ชมการแสดง IMPRESSION LIJIANG ผลงานโบว์แดงของผู้ก ากับมือทอง จางอีโ้หมว 
:วัดลามะซงจ้านหลิน :ช่องแคบเสือกระโจน  :วัดหยวนทง 

สัมผัสประการณ์ใหม่น่ังรถไฟความเร็วสูง ล่ีเจียง-คุนหมิง ไม่ต้องน่ังรถนาน 
  อ่ิมอร่อยกับเมนูพิเศษ !! สุกีป้ลาแซลม่อน// สุกีเ้หด็// อาหารกวางตุ้ง 
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รายการทวัร ์
วันที่ รายการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) - คนุหมิง  - ต้าหลี ่– เมืองโบราณต้าหลี ่ 

   
MAN JIANG HONG 
HOTEL OR SML     

2 ต้าหลี ่- วดัเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – ผา่นชมเจดีย์สามองค์ -  ลีเ่จียง - 
สระน า้มงักรด า - เมืองโบราณลีเ่จียง                                

   
LUCKY DRAGON 
HOTEL OR SML     

3 ภเูขาหิมะมงักรหยก (นัง่กระเช้าใหญ่)  - SHOW IMPRESSION LIJIANG 
- อุทยานน า้หยก – แชงกรีลา่ – เมืองโบราณแชงกรีลา่ 

( โชว์จางอีโ้หมว Impressionจะหยุดการแสดงในวันที่21-31ธันวาคม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเป็น Blue Moon Valley Lijiang ) 

   TIAN RUI SUNSHINE   
HOTEL OR SML 

4 หบุเขาพระจนัทร์สนี า้เงิน (รวมกระเช้า) – วดัลามะซงจ้านหลนิ – ลีเ่จียง – 
นัง่รถไฟความเร็วสงูสูค่นุหมิง 

   LONG WAY 
HOTEL OR SML     

5 คนุหมิง  -  กรุงเทพฯ       ----------------- 

 
ก าหนดการเดินทาง   

      

วันแรก    กรุงเทพฯ - คุนหมิง  - ต้าหล่ี – เมืองโบราณต้าหล่ี                        (-/เที่ยง/เย็น)            

04.30 น. สมาชิกพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมืองอาคาร 1  ชัน้ 3 ประต ู1-2  เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย                            
โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

07.45 น.      เหิรฟา้สู ่เมืองคนุหมิง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD582 
(ไมมี่บริการอาหารบนเคร่ือง หากลกูค้าต้องการเพิ่มอาหาร ต้องสัง่ซือ้ด้วย
ตวัเอง) 

11.25 น. ถึง สนามบินฉางสุย่ เมือง คุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยูนนาน มีขนาดใหญ่ท่ีสเุป็น
อนัดบั 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล คนุหมิงได้ช่ือว่าเป็นเมืองแหง่ฤดูใบไม้ผลิ ท าให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 
จึงท าให้มีทศันียภาพสวยงาม จนได้สมญานามวา่ “นครแหง่ฤดใูบไม้ผล”ิ   
(เวลาท่ีจีนเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่พกั2ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุ 2-18 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

19-23 ตุลาคม 2562 
FD582  07.45-11.25// FD583  12.30-13.50 

26,900 บาท/ท่าน 26,900 บาท/ท่าน 6,000 บาท/ท่าน 

28 ธันวาคม-1 มกราคม 63 
FD582  09.15-12.30// FD583  13.30-14.50 

28,900 บาท/ท่าน 28,900 บาท/ท่าน 7,000 บาท/ท่าน 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
เที่ยง           บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 

 เมืองต้าหล่ี (ใช้เวลาในการเดินทาง 4-5  ชม.) เขตปกครองตนเองทางตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑลยนูนาน ตัง้อยู ่
ระหวา่งทะเลสาบเอ๋อไหก่บัภเูขาฉางซาน เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ด้วยเป็นดินแดนท่ีมีการอาศยัของชนเผา่ตา่งๆ  
แบบปกครองตนเอง มีชนกลุม่น้อยอาศยัอยูร่่วมกนักวา่ 20 เชือ้ชาติ เดิมมีช่ือวา่ “หนนัเจา” หรืออาณาจกัรนา่นเจ้า (ค.ศ. 738 –  
903) จนกระทัง่ชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจกัรต้าหลี ่(ค.ศ. 937) และตอ่มาใน ค.ศ.1253 เมืองต้าหลีก็่ถกูกบุไลขา่น  
จกัรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลงแตก็่ยงัคงเหลอืร่องรอยอารยะธรรมเก่าให้พบเห็น ปัจจบุนัได้กลายมาเป็นเมืองทอ่งเท่ียวส าคญั  
และดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวให้เข้ามาเยี่ยมเยียนในมณฑลยนูนาน เน่ืองจากเป็นหนึง่ในเมืองท่ีมีความสวยงามท่ีสดุของจีน อยูไ่ปหา่ง 
ทางตะวนัตกของเมืองคนุหมิง 400 กิโลเมตร มีทศันีย์ภาพสวยงาม ด้านหนึง่ติดทะเลสาบเอ๋อไห ่ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2  
ของจีน และอีกด้านหนึง่ติดเทือกเขาฉางซาน ท่ีสงูกวา่ 4,000 เมตร และด้วยชยัภมิูท่ีไม่เหมือนท่ีไหน ตวัเมืองอยูส่งู 1,900 เมตร 
เหนือระดบัน า้ทะเล เมืองต้าหลีจ่ึงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี 
 เมืองโบราณต้าหล่ี สร้างขึน้เม่ือกวา่ 1,000 ปีมาแล้ว แตย่งัคงสภาพเมืองท่ียงัสมบูรณ์ และสวยงามให้นกัเดินทางได้สมัผสั
บรรยากาศเมืองเก่าท่ีเคยเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีต และช่ืนชมสถาปัตยกรรม บ้านเรือนแบบโบราณตามแนวถนน รวมถึงมี
ถนนสายเก่าท่ีตดัผ่านตวัเมือง มีพ่อค้าแม่ค้าชนพืน้เมืองมาค้าขายสิง่ของ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ของฝาก ผ้าพืน้เมือง เคร่ืองเงิน 
และหินอ่อน ให้นกัทอ่งเท่ียวได้เดินด่ืมด ่ากับวิถีชิวิตของคนพืน้เมือง ไปพร้อมๆกับชมเมืองเก่า เหมือนได้ย้อนชมประวติัศาสตร์ 
ได้ตัง้แตเ่ช้าจรดยามค ่าคืน 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
เย็น บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 พัก    MAN JIANG HONG HOTEL หรือเทียบเท่า 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

วันที่สอง    ต้าหล่ี – วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - ล่ีเจียง - สระน า้
มังกรด า - เมืองโบราณล่ีเจียง                                           (เช้า/เที่ยง/เย็น)            

เช้า  บริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม 

 วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย (วัดกวนอิมถาง) วดัเจ้าแม่กวนอิมแหง่
เมืองต้าหลี ่อยูห่า่งจากเมืองโบราณต้าหลีล่งไปทางทิศใต้ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 10 นาที “ วดัเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย” มีต านานเลา่ขานของวดัเจ้า
แม่กวนอิมแหง่นีม้าตัง้แตส่มยัราชวงศ์ถงั เลา่วา่ ในสมยันัน้เจ้าแม่กวนอิมได้
แปลงกายเป็นหญิงชราอายปุระมาณ 80 ปี แบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลงัเพื่อ
ขวางเหลา่ทหารไม่ให้สามารถเข้ามาตีเมืองต้าหลีไ่ด้ ซึง่เม่ือเหลา่ทหารเห็นวา่
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แม้แตห่ญิงชรายงัแข็งแกร่งมากขนาดนี ้คนวยัหนุม่สาวจะต้องมีก าลงัในการตอ่สู้มหาศาลอยา่งแนน่อน จึงท าการยกทพักลบั 
และชาวเมืองต้าหลีจ่ึงร่วมใจกนัสร้างวดันีข้ึน้มาในครัง้นัน้เพื่อเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง  

ผา่นชม เจดีย์สามองค์ แห่งวดัฉงเซิ่ง สร้างในสมยัราชวงค์ถงัของจีน 
(ในช่วง ค.ศ.836) เป็นสมยัท่ีศาสนาพทุธ นิกายมหายานเจริญรุ่งเรือง เจดีย์
สามองค์ จึงนีเ้ปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของเมืองต้าหลี ่โดยได้สร้างเจดีย์องค์
หลกั (ตรงกลาง) มีช่ือวา่เจดีย์ “เชียนหลินถ่า” เป็นรูปทรงสีเ่หลีย่ม ความสงู 
69.13 เมตร มี 16 ชัน้ และแตล่ะชัน้จะมีแทน่ประดิษฐานพระพทุธรูปหินอ่อน 
ถือเป็นรูปแบบของเจดีย์ท่ีหาพบได้ยาก ไม่เหมือนกบัเจดีย์ท่ีอ่ืนๆ แตเ่จดีย์อีก
สององค์ ถกูสร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์ซ้อง สร้างเป็นรูปทรงแปดเหลีย่ม เน่ืองจาก
ชาวจีนนัน้ถือวา่รูปแปดเหลีย่มขึน้ไปคือ ทรงกลม เจดีย์ทัง้สององค์ มีความสงู 
42.19 เมตร มี 10 ชัน้ เจดีย์ถกูจดัวางให้สมมาตรกนั เจดีย์สององค์ด้านซ้าย
และขวาตัง้อยูห่า่งกนั 97.5 เมตร และหา่งจากเจดีย์องค์หลกัระยะ 70 เมตรเทา่กนั เจดีย์สามองค์ มีเร่ืองเลา่ในต านาน เลา่ขาน
กนัวา่เป็น “เจดีย์ข่มมงักร” เน่ืองจากพืน้ท่ีแถบนีเ้คยประสบเหตอุุทกภยัอยูบ่อ่ยครัง้ สร้างความเสยีหายให้กบัพืน้ท่ีทาง
การเกษตรของชาวบ้านในพืน้ท่ีอยา่งมาก จึงได้สร้างเจดีย์ท่ีมีรูปทรงแตกตา่งกนัสามองค์ขึน้มา เพราะเช่ือตามหลกัฮวงจุ้ยวา่
พืน้ท่ีนีเ้ป็นท่ีอยูข่องมงักร เวลามงักรพลกิตวัจะเกิดเหตเุพศภยั จึงสร้างเจดีย์ขึน้มาทบัตวัมงักรไว้ อีกต านานก็เลา่วา่มีมงักรมา
เลน่น า้ในทะเลสาปเอ๋อไห ่ท าให้เกิดน า้ทว่ม ในสมยัโบราณนัน้ชาวบ้านเช่ือวา่มงักรเกรงกลวัตอ่เจดีย์ จึงสร้างขึน้เพื่อไม่ให้มงักร
เข้ามาเลน่น า้อีก เม่ือเจดีย์ถกูสร้างเสร็จ ก็เกิดเร่ืองนา่อศัจรรย์ คือ พืน้ท่ีบริเวณนัน้ไม่มีน า้ทว่มอีกเลย 

 เดินทางสู ่เมืองล่ีเจียง (ใช้เวลาเดนิทาง 4 ชม.) เป็นเมืองซึง่ตัง้อยูใ่นหบุเขาท่ีมีทศันียภาพงดงาม เป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาว 
หนา่ซี ถือเป็นชนกลุม่น้อยท่ีมีความนา่สนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมที่เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง  
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 สระน า้มังกรด า เฮยหลงถัน อยู่ภายในสวนยู้ฉวน มีเนือ้ท่ีประมาณ 7 ไร่ 
อยู่ห่างจากเมืองมรดกโลกลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ1 กม. โดยส่วนของ
สระน า้มงักรด าจะมีความงามท่ีเป็นฮัน่ ทิเบต นาซีเข้าไว้ด้วยกนับนผืนน า้สเีขียว
มรกต มีท่ีมาจากต านานเลา่ขานว่าในอดีตมีคนพบเห็นมังกรด าปรากฏกายใต้
น า้บ้าง ผุดขึน้มาจากสระน า้บ้าง บรรยากาศภายในสวนนัน้เงียบสงบและ
งดงามด้วยบึงน า้ใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทศัน์ ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกได้
อยา่งชดัเจน วา่กนัวา่ทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกท่ีมองจากบริเวณสระมงักรด าเป็นหนึง่ในทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสดุของจีน 
 

 เมืองโบราณล่ีเจียง  ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม ค.ศ. 1997 ก่อตัง้ขึน้ใน
ปลายราชวงศ์ซ่องใต้ ต้นราชวงศ์หยวน ท่ีชาวมองโกลได้ขยายอาณาเขตเข้ามา
ปกครองจีน ชมความงามของเมืองโบราณท่ีมีประวติัยาวนานมากว่า 800 ปี  
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เคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย TEA HORSE ย่านเมืองเก่านีมี้ช่ือเสียงจากคูคลองและสะพานท่ีมีอยู่
มากมาย จนได้รับการขนานนามวา่ “เวนิสตะวันออก” ซึ่งยงัคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีน
โบราณ ต้นหลวิริมธารท่ียงัคงปลวิไปมาตามสายลม ล าธารน า้ท่ีไหลผา่นเมืองแหง่นี ้ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
เย็น บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 พัก    LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่า 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

วันที่สาม     ภูเขาหมิะมังกรหยก (น่ังกระเช้าใหญ่)  - SHOW IMPRESSION LIJIANG - อุทยาน
น า้หยก  - แชงกรีล่า –  เมืองโบราณแชงกรีล่า                        (เช้า/เที่ยง/เย็น)                

เช้า         บริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
 

 ภูเขาหิมะมังกรหยก ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง ใน
มณฑลยนูนาน มีหิมะปกคลมุตลอดทัง้ปี ท่ีเรียกกันว่าภูเขาหิมะมังกร ก็เพราะมียอด
เขา 13 ยอดเรียงกันคล้ายรูปร่างของมังกรและมีหิมะปกคลมุอยุ่นัน่เอง ยอดเขาท่ีสงู
ท่ีสดุมีช่ือวา่ ช่านจึโตว่ 5,596 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล นัง่กระเช้าขึน้สูจุ่ดชมวิวสงูสดุ
จากระดบัน า้ทะเล 4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสมัผัสหิมะท่ีปกคลมุอยู่ตลอดทัง้ปี
อย่างใกล้ชิด เพื่อชมทิวทศัน์และธรรมชาติบนจุดท่ีสงูท่ีสดุ และสวยงามท่ีสดุ ตลอด
สองข้างทางท่ีขึน้ยอดเขา ทิวเขาแห่งนีเ้ม่ือมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะ 
คล้ายมงักรขาว ก าลงัลอ่งลอยอยูบ่นฟากฟา้ เขาแหง่นีจ้ึงได้ช่ือวา่ภเูขาหิมะมงักรหยก 
 

SHOW IMPRESSION LIJIANG เป็นอีกหนึง่ผลงานโบว์แดงของผู้ก ากบัมือทอง จางอีโ้หมว ซึง่เป็นผลงานชิน้ท่ีสองตอ่จาก
ผลงานชิน้แรกIMPRESSION LIU SAN JIE ท่ีเมืองหยางซัว่ประสบความส าเร็จเวทีการแสดงถูกสร้างขึน้บริเวณใกล้กับภูเขา
หิมะมังกรหยกเหนือระดบัน า้ทะเล 3,100 เมตร โดยใช้วิวจริงของภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลงัประกอบการแสดง การแสดง
ในภาคนีจ้ะเป็นการสะท้อนเร่ืองราวท่ีเก่ียวโยงกับภูเขาหิมะมังกรหยก อันศกัด์ิสิทธ์ิ และประเพณีของชนกลุม่น้อยของเมืองลี่
เจียง ใช้ทีมนกัแสดงชนกลุม่น้อยพืน้เมืองกวา่ 600 คน เป็นการแสดงในสถานท่ีจริงท่ียิ่งใหญ่ทา่มกลางภเูขาหิมะ  การแสดงชุดนี ้

ใช้ทุนสร้างกวา่ 250 ล้านหยวน เป็นชุดการแสดงในสถานท่ีจริงสดุอลงัการอีกชุดหนึ่งท่ีผู้ไปเยือนเมืองลี่เจียงไม่ควรพลาด  ***

หมายเหตุ โชว์นี้เป็นการแสดงโชว์ละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันน้ันๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณใีดๆ ท าให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัด
รับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุดอ่ืนทดแทนเท่าน้ัน หากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการ*** 
( โชว์จางอีโ้หมว Impressionจะหยุดการแสดงในวันที่21-31ธันวาคม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน
โปรแกรมเป็น Blue Moon Valley Lijiang ) 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
-------------------------------------------------------------------------------------  

 อุทยานน า้หยก (Jade Dragon Village) เป็นอุทยานเลก็ๆ ตัง้อยูไ่ม่หา่งจาก 
ภเูขาหิมะมงักรหยกมากนกั และหา่งจากตวัเมืองลีเ่จียง 15 กิโลเมตร ท่ีอุทยานนีมี้
ทิวทศัน์ท่ีสวยงามมากๆ ด้านหลงัเป็นภเูขาหิมะมงักรหยก สว่นด้านหน้าอุทยานก็
เป็นบอ่น า้ใสเป็นสเีขียวมรกต ซึง่แหลง่น า้ตรงนีเ้ป็นต้นก าเนิดในเมืองลีเ่จียง
ด้วย เป็นน า้ท่ีไหลลงมาจากภเูขาหิมะ ต้นไม้ยกัษ์อายกุวา่พนัปี ซึง่ในอุทยานน า้
หยกนีจ้ะมี บอ่น า้ผดุศกัด์ิสิทธิ ซึง่เป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวนา่ซอียูด้่วยกนักบัรูป
สกัการะของเทพเจ้าผู้คุ้มครองภเูขาหิมะมงักรหยก ตามความเช่ือในวฒันธรรมตงปาของชาวนา่ซีบริเวณอุทยานน า้หยก สายน า้
ได้ให้ก าเนิดน า้ตกมงักร 3 ชัน้  
เดินทางสู ่ แชงกรีล่า หรือ เดิมมีช่ือว่า เมอืงจงเตีย้น( ใช้เวลาดินทาง 3 ชม.) เป็นชุมชนเก่าของชาวทิเบต มีช่ือเสยีงจาก
วรรณกรรมบนัลอืโลก LostHorizons ของ เจมส์ ฮิลตนั ในปี ค.ศ. 1933 จงเตีย้น หรือ แชงกรีล่า ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียง
เหนือของมณฑลยนูนาน เขตปกครองพิเศษของชาวทิเบตต๋ีชิง บนท่ีราบในวงล้อมของขนุเขา ลกัษณะภมิูประเทศของจงเตีย้น 
เป็นท่ีราบทุง่หญ้า มีภเูขาล้อมรอบ ค าวา่ “จง” นัน้หมายถึงศนูย์กลางหรือสิง่ท่ีกว้างใหญ่อนัเป็นศูนย์กลาง 
สว่น “เตีย้น” นอกจากจะแปลวา่ทุง่หญ้าแล้ว ยงัแปลวา่ อาณาจกัร ได้ด้วย ในปี พ.ศ 2545 รัฐบาลจีนได้เปลีย่นช่ือเมืองจงเตีย้น
อีกครัง้ จากเดิมท่ีมีช่ือในภาษาทิเบตวา่ “เจีย้นถงั” เป็น “แชงกรี-ล่า” ภาษาจีนออกเสยีงวา่ “เซียงเกอ หลี ลา (Xiang Ge Le 

La) แปลวา่ ท่ีซึง่สริุยนัจนัทราประทบัในดวงจิต เมืองจงเตีย้นนัน้เป็นถ่ินฐานของชาวทิเบตซึง่ตามชานเมืองยงัคงรักษา
เอกลกัษณ์ของบ้านท่ีก่อดินขึน้เป็นตกึสีเ่หลีย่ม แตง่ด้วยไม้ซุงขนาดใหญ่ ผู้คนยงัแตง่กายชุดพืน้เมือง 
 เมืองโบราณจงเตีย้น อยูใ่นเมืองแชงกรีลา่ บ้านเรือนสว่นใหญ่จะเป็นบ้านไม้ในสไตล์ทิเบต ท่ีสร้างขึน้มาเพื่อต้องการสือ่ให้
นกัทอ่งเท่ียว ได้เข้าใจถึงความเป็นมาและย้อนเวลาไปสูอ่ดีตของแชงกรีลา เมืองเก่าจงเตีย้น ตัง้อยูติ่ดกบัยอดเขาเลก็ ๆ ซึง่บน
ยอดเขานัน้มี กงล้อมนต์ยกัษ์สงูกวา่ 3 ชัน้อยู ่ชาวธิเบตและนกัทอ่งเท่ียว นิยมไปหมนุกงล้อนีเ้พื่อความเป็นสิริมงคล 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
เย็น บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 พัก    TIAN RUI SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ี    หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงนิ(รวมกระเช้า) – วัดลามะซงจ้านหลิน – ล่ีเจียง – คุนหมิง    
                                                                                                        (เช้า/เที่ยง/เย็น)                

     
เช้า         บริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
 

หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงิน (The Valley of Blue moon) เป็นสถานท่ีซึ่งมี
หิมะปกคลุมเกือบตลอดปี มี ช่ือเรียกอีกว่า ภูเขาหิมะสือข่า (Shika Snow 
Mountain) ตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกของแชงกรี-ลา เช่ือกันว่าเป็นภูเขาศักด์ิสิทธ์ิ 
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ประกอบด้วย 13 ยอดเขา เรียงรายตอ่กนัลกัษณะคล้ายมังกร เป็นหุบเขาที่มีทศันียภาพงดงามมาก ให้ท่าน นั่งกระเช้าสู ่จุดชม
วิวหุบเขาพระจนัทร์สนี า้เงิน สงูกวา่ระดบัน า้ทะเลประมาณ 3,960 เมตร หากวา่ไหนฟ้าใส จะมองเห็นยอดภเูขาหิมะมังกรหยก
และยอดภเูขาหิมะเหม่ยลีใ่ห้ทา่นชมทศันียภาพอัสวยงามของทิวทศัน์เบือ้งลา่งและชมกหุลาบพนัปีหลากสายพนัธ์ุ  
 วัดลามะซงจ้านหลิน ตัง้อยู่เชิงเขา อยู่ห่างจากเมืองจงเตีย้นไปทางเหนือ
ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพระลามะจ าพรรษามากกว่า 700 รูป สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.
1679 (พ.ศ.2222) สร้างขึน้โดยดะไลลามะองค์ท่ี 5 ในช่วงศตวรรษท่ี 18 สมัย
จักรพรรดิคัง ซีแห่งราชวงศ์ชิง มีรูปแบบคล้ายพระราชวงัโปตาลาท่ีเมืองลาซา
เมืองหลวงของทิเบต แต่ยอ่สว่นลงมา   มีการเปรียบเทียบว่า "หากพระราชวงัโป
ตาลาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วดัจงซานหลนิก็เป็นศูนย์กลางแหง่ศรัทธา
ของชาวพทุธบริเวณท่ีราบสงูทิเบตนัน่เอง  
 

กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
เดินทางกลบัเมืองลีเ่จียง ( ใช้เวลาดินทางประมาณ 3 ชม.)  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
เย็น บริการอาหาร ณ  ภตัตาคาร  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
19.14 น. สมัผสัประสบการณ์ใหม่ นัง่รถไฟความเร็วสงูเพื่อเดินทางไปยงั 
 คนุหมิง รถไฟขบวนที่ D8792  
22.24 น. เดินทางถึงคนุหมิง  
จากนัน้น าทา่นสูท่ี่พกั   LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

  วันที่ห้า         คุนหมิง – กรุงเทพฯ         (เช้า/-/-)                

   
เช้า        บริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
 

สมควรแก่เวลาเดินทางสู ่ทา่อากาศยานฉางสุย่ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ  
12.30 น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD583 

13.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัด์ิภาพทกุทา่น 

************************************************************************************** 

  SPiRiT OF CHINA   
 

อัตราค่าบริการรวม 
ค่าตั๋วเคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะชัน้ทัศนาจรตามรายการ  
ค่าน า้หนักสัมภาระในการเดนิทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน 
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ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบหุรือเทียบเท่า 
ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ 
ค่าจ้างหัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่น 
ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ 
ค่าประกันภยัการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ 
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศจนี( กรุ๊ป)   กรณี สถานทูตแจ้งยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป จะต้องจ่ายเพิ่ม 700 บาทต่อท่าน 
หมายเหต ุบุคคลทา่นใดได้เดินทางไปยงัประเทศ   อิสราเอล,อัฟกานิสถาน,ปากีสถาน,อุซเบกสิถาน,ทาจิกิสถาน,เติร์ก
เมนิสถาน,อิหร่าน,อิรัก,ตุรกี,อียิปต์,ซาอุดีอาระเบีย,ซีเรีย,เลบานอน,จอร์แดน,อินเดีย,ศรีลังกา,แอลจิเรีย,ไนจิเรีย,
ลิเบีย,ซูดาน,คาซัคสถาน,โซมาเรีย,เยเมน,โอมาน    24 ประเทศนี ้ตัง้แตปี่ 2014 ถึงปัจจุบนั   ไม่สามารถยื่นวีซา่กรุ๊ปได้    

กรณีที่ท่านเคยเดนิทางประเทศดังกล่าวต้องย่ืนวีซ่าเดี่ยว โดยจ่ายเงนิเพิ่ม 700 บาท  

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือต้องซือ้ตั๋วเดี่ยวทัง้นีขึ้น้อยู่กับเงื่อนไขสายการบิน 
ค่าน า้หนักสัมภาระน า้หนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้ (ไม่รวมประกันกระเป๋า) 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มนิิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิป
พนักงานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ  
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าวซ่ีาต่างชาติและค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นๆที่พึงใช้
ประกอบส่วนตวั 
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ 
ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
ค่าทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน ส าหรับ หัวหน้าทวัร์+ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ 
   ท่านละ 30 หยวน/วัน/ท่าน ( 30*5วัน = 150หยวน/ท่าน)    
   **เด็กจ่ายทิปเท่ากับผู้ใหญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

กรุณาระบลัุกษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE 
(ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 
หากท่านไม่ทานอาหารมือ้ใดมือ้หน่ึง ไม่สามารถคืนเงนิได้    
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน 
 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอย่างน้อย 1อาทิตย์  หากท่านแจ้งช้า อาจท าให้ทางบริษัท
ฯไม่สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทัน ต้องขออภยัในความไม่สะดวก  
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ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผู้เดินทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวันเดินทาง ได้หลังจากท าการออกตั๋วโดยสารแล้ว  

 
เง่ือนไขการจองทัวร์  
1.ช าระมัดจ าท่านละ 15,000 บาทหรือตามที่บริษัทฯระบุ โดยโอนเข้าบัญชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงนิ   
(ขอสงวนสิทธ์ิงดรับเชค็ ทุกกรณี) (หากไม่ช าระตามก าหนดขอสวงวนสิทธ์ิที่จะตัดสิทธ์ิการจองโดยไม่มีเง่ือนไข)  
2.ส่งหลักฐานการช าระเงนิ ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคช่ันอ่ืนๆ ตามช่องทางที่ท่านสะดวก 
3.ส่งเอกสารหน้าพาสปอร์ต ที่มองเหน็ข้อมูลชัดเจน ในช่องทางที่สะดวก ให้กับทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 
4.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระก่อนการเดนิทาง 20-30 วัน หรือตามวันที่บริษัทก าหนดในเอกสารเรียกเก็บเงนิ  

 
เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์  

1. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทาง 30 วัน คืนเงนิเตม็จ านวนที่ท่านได้ช าระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15-29 วัน คืนเงนิ 50% ของจ านวนที่ท่านได้ช าระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิที่ท่านช าระมาแล้วทุกกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบนิ หรือกรุ๊ปที่ทีการ การันตีค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้ รวมถึงเที่ยวบนิพเิศษ เช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมดเน่ืองจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบนิ
นัน้ๆ  

 
กรุ๊ปออกเดนิทางได้ 

1. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดนิทาง (มีหวัหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดนิทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 

 
เง่ือนไขการให้บริการ 

 เที่ยวบนิ, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็น
ส าคัญ 

 บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านัน้  

 หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 6เดือน
และไม่สามารถเดนิทางได้) 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, ภัยธรรมชาติ
อันไม่สามรถควบคุมได้  

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายค่าทัวร์ที่ท่านได้ช าระมาเรียบร้อยแล้ว 

 เน่ืองจากการซือ้ขายทัวร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ท าการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่านใช้บริการจากทาง
บริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พักที่เดียวกับที่จัดไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ  
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บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัตเิหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีท่านไม่สามารถเดนิทางพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเล่ือนก าหนดเดนิทางไปใช้ในครัง้อ่ืนได้ 

 รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปล่ียน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือปรับให้
เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพ่ือให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความ
เหมาะสมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่า
ท่าน ได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 
 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอร์ตต้องมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ   
ก่อนตดัสนิใจจองทวัร์ ควรอา่นเงื่อนไขการเดินทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของทา่น 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป 
(เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านัน้) 

1. รูปถ่าย เฉพาะไฟล์รูปแสกนมาเท่านัน้ ไม่ต้องปริน้หรืออัดส่งตัวจริงมา   

2.ส าเนาหนังสือเดนิทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน  
(ต้องชดัเจนเท่านัน้ ลกูค้าไม่ต้องสง่เลม่พาสปอร์ตตวัจริงมา และต้องถ่ายให้ติดทัง้ 2 หน้า ดงัตวัอย่าง) 

 
ตัวอย่างการถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ต  กรณียื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว 
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เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบปกต ิ(เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านัน้) 
1. หนงัสอืเดินทางมีอายนุบัจนถึงวนัเดินทางต้องไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่งส าหรับประทบัตราอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม 
3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พืน้หลังสีขาว เท่านัน้

,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิม้ , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเคร่ืองประดับ,  
ไม่สวมแว่นตาด า และไม่สวมเสือ้สีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็น
ใบหน้า*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ท าให้รูปถ่าย
เป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับย่ืนวซ่ีาโดยเด็ดขาด *** 

4. ส าหรับผู้ ท่ีเคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลงัไม่เกิน 2 ปี ขอส าเนา
หน้าวีซา่จีนท่ีใช้เดินทางครัง้ลา่สดุ (กรณีวีซา่จีนอยูใ่นหนงัสอืเดินทางเลม่
เก่า ขอส าเนาหน้าหนงัสอืเดินทางเลม่เก่าและหน้าวีซา่จีนท่ีใช้เดินทางครัง้ลา่สดุแนบมาด้วย) 

5. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเทา่นัน้ก่อนการสง่
เอกสารยื่นวีซา่ และ หนงัสอืเดินทางตา่งดาว(เลม่เหลอืง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

6. เอกสารกรอกขอวซีา่ กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง และ กรุณากรอกข้อมลูตามความ
เป็นจริงเก่ียวกบั สถานท่ีศกึษา สถานทีท างาน ต าแหนง่งาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท างาน ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิน 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน หมายเลขโทรศพัท์ท่ีท างาน หมายเลยโทรศพัท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทตู
ตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมลูเทจ็ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพท์สุ่มตรวจ
ทุกวัน) 

7. กรณีเด็ก , นกัเรียน , นกัศกึษา ท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ( อายตุ ่ากวา่ 20 ปี ) ต้องแนบส าเนาสติูบตัร  
8. กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดา

เดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลกัฐานขอวีซา่ด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อ าเภอ ท่ีทา่นอาศยัอยู่ 
9. โปรดท าความเข้าใจวา่สถานทตูจีนอยูใ่นระหวา่งจัดระเบียบการยื่นวีซา่ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลีย่น

ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และ บางครัง้บริษัททวัร์ไม่ทราบลว่งหน้า 
10. ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสอืเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการท าวีซา่ทา่นจะต้อง

รับผิดชอบในการอนญุาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ 
ยกเว้นวีซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งการ
เดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์ 

11. กรณีหนงัสอืเดินทางคนตา่งชาติ  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะคนตา่งชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้  หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารท่ีต้องเตรียมส าหรับหนงัสอืเดินทางตา่งชาติ 

 พาสปอร์ตตวัจริง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม 
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 รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 

 ใบอนญุาตการท างาน 

 หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน 

 สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรส มาด้วย 
12. สถานทตูจีนอาจปฎิเสธไม่รับท าวีซา่ให้ทา่นในกรณีดงัต้องไปนี ้

 ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แตง่หน้าทาปาก 

 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้ 

 น ารูปถ่าย ท่ีมีวิวด้วยหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยนืเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ รูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษสติก
เกอร์ หรือ รูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 

13.  **กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

 

( MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................................SURNAME..................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)    
........................................................................................................................................................................................
..................รหสัไปรษณีย์........................... โทรศัพท์บ้าน................................มือถือ......................................... 
 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศพัท์บ้าน 
 
ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)................................................................................... 
ต าแหน่งงาน............................................................................................................................................ 
ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....………………… 
...................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่................. เดือน..................ปี...........................  ถงึ วันที่.......................เดือน.....................ปี........................ 
 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ ุ
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เมื่อวันที่................. เดือน..................ปี...........................  ถงึ วันที่.................เดือน.......................ปี........................ 
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
หมายเหต ุ
**กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ท างาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อ
ใช้ในการขอย่ืนวีซ่า 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทตูจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศพัท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 

 


