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 ชมเมอืงโบราณลีเ่จยีง...เมอืงแหง่มรดกโลกทางวฒันธรรม 

 ชมววิ....บนภเูขาหมิะมงักรหยก(กระเชา้ใหญ)่..ทีค่วามสงู 4,506 เมตร จากระดับน ้าทะเล   

 ชมความงามของ....หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ แหง่เมอืงแชงกรลีา่ 

 ชมโชวอ์นัยิง่ใหญ ่…IMPRESSION LIJIANG โดยผูก้ ากบัชือ่กอ้งโลก จาง อวี ้โหมว  

 ชม (ฉางเจยีงตีย่ ีว่าน)เกดิจากแมน่ ้าแยงซทีีไ่หลลงมาจากชงิไหแ่ละทเิบต  

 นมสัการพระรพทุธชนิราชจ าลอง..ณ วดัหยวนทง เมอืงคนุหมงิ 

 เมนพูเิศษ!! สกุ ีเ้ห็ด อาหารกวางตุง้ สกุ ีป้ลาแซลมอน และอาหารไทย 

                          ** ราคานีช้วัร ์รวม ภาษสีนามบนิไทย-จนีและคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิแลว้** 

** ราคานีไ้มแ่จกกระเป๋า ไมร่วมทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ ** 

**กรณีมวีซีา่จนีแลว้ หรอืยืน่วซีา่เอง หกัคนื 1,000 บาท ** 

เชยีงใหม-่คนุหมงิ-เมอืงฉู่สง 

1. ฉู่สง-ตา้หลี-่เมอืงโบราณตา้หลี-่

ผา่นชมเจดยีส์ามองค-์โคง้แรกแมน่ ้าแยงซ-ี

เมอืงโบราณแชงกรลีา่ 

2. วัดลามะซงจา้นหลนิ-หบุเขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ-

ลีเ่จยีง-รา้นใบชา-เมอืงโบราณลีเ่จยีง 

3. ภเูขาหมิะมงักรหยก(กระเชา้ใหญ)่-โชวจ์างอวีโ้หมว-

อทุยานน ้าหยก-รา้นสาหรา่ยเกลยีวทอง-ตา้หลี ่

4. ตา้หลี-่คนุหมงิ-วัดหยวนทง-รา้นหยก-อสิระชอ้ปป้ิง 

5. รา้นบวัหมิะ -คนุหมงิ-เชยีงใหม ่

ก าหนดเดนิทาง วนัที ่15-20 ก.ค.59 ราคา 28,900.- 

 วนัที ่10-15 ส.ค.59 ราคา 28,900.- 

        เชยีงใหม ่คนุหมงิ ตา้หลี ่แชงกรลีา่  
       ลีเ่จยีง หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ   

                6 วนั 5 คนื (MU)      
โดยสายการบนิไชน่าอสีเทริน์แอรไ์ลน์ 
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วนัแรก สนามบนิเชยีงใหม-่คนุหมงิ-เมอืงฉูส่ง 

14.00น. คณุะพรอ้มกนัทีส่นามบนิเชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ  

บรเิวณเคานเ์ตอร ์ สายการบนิไชนา่อสีเทริน์ (MU) โดยมเีจา้หนา้ทีข่อง บรษิทั 

คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทาง 

ใหก้บัทกุทา่น 

 

16.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงคนุหมงิโดยเทีย่วบนิที ่MU2594  

18.50น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ 

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงจากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงฉูส่ง 

ซึง่เป็นเมอืงโบราณทีม่คีวามส าคญัของมณฑลยนูนานเต็มไปดว้ยมนตข์ลังและเสน่หแ์

หง่อาณาจักรโบราณเมอืงฉู่สงหรอืชาวเผา่อี ้

ใชเ้วลาเดนิท

างประมาณ 

2.30 ช ัว่โมง 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ YI REN GU ZHEN HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  
วนัทีส่อง ฉูส่ง-ตา้หลี-่เมอืงโบราณตา้หลี-่ผา่นชมเจดยีส์ามองค-์โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง 

  -เมอืงโบราณแชงกรลีา่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตา้หลี ่เขตปกครองตนเองของชนเผา่ไป๋ 

ทางตะวันตกเฉียงใตข้องจนีในมณฑลยนูนานตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบเออ๋ไหก่บัภเูขา 

ฉางซานทีร่ะดับ 1,975 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล 

โดยมชีนกลุม่นอ้ยอาศัยอยูร่ว่มกนักวา่ 20 เชือ้ชาต ิเดมิมชีือ่วา่ “หนันเจา” 

หรอือาณาจักรน่านเจา้ (ค.ศ. 738 – 903) 

จนกระทั่งชาวไป๋ไดเ้ขา้มาสถาปนาอาณาจักรตา้หลี ่(ค.ศ. 937) และตอ่มาในค.ศ. 

1253 อาณาจักรตา้หลีก่ถ็กู กบุไลขา่น ผูเ้ป็นจักรพรรดชิาวมองโกลพชิติลง 

แตก่็ยงัคงเหลอืรอ่งรอยอารยธรรมเกา่ใหพ้บเห็นไดบ้นเสน้ทางจากตา้หลีถ่งึลีเ่จยีง 

จากนัน้น าทา่นชมเมอืงโบราณแหง่ตา้หลี ่

สมัผัสบรรยากาศอนัสงบเงยีบของเมอืงไทเ่หออนัเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณ

น่านเจา้ชมซากเมอืงเกา่และก าแพงเมอืงโบราณพรอ้มชมหลกัศลิาหนันเจาซึง่บนัทกึเ

รือ่งราวความสมัพันธร์ะหวา่งชาวน่านเจา้กบัราชวงศถ์ัง 

ใชเ้วลาเดนิท

างประมาณ 2 

ช ัว่โมง 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    
บา่ย น าทา่นผา่นชม ดา้นนอก“ซานถา่” หรอืเจดยี ์3 องค ์แหง่วดัฉงเซิง่ 

อนัเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงตา้หลีท่ีโ่ดดเดน่งดงาม ตัง้อยูร่มิทะเลสาบเออ๋ไห ่

ประกอบดว้ยเจดยีส์ขีาวสวยงาม 3 องคโ์ดยองคก์ลางมคีวามสงูถงึ 70 

เมตรสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศถ์ัง 

ซึง่จะมลีักษณะเหมอืนกบัเจดยีใ์นเมอืงซอีานซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีส่รา้งขึน้ในสมยัเดี

ยวกนั สว่นองคเ์ล็กอกี 2 องคส์รา้งเพิม่เตมิทหีลังในสมยัราชวงศห์ยวน 

ซึง่เป็นชว่งทีพ่ทุธศาสนาก าลังไดรั้บความนยิมสงูสดุในประเทศจนี 

และไดม้กีารบรูณะเจดยีเ์หลา่นีใ้นชว่งปี ค.ศ.1978 

ก็ไดค้น้พบโบราณวัตถจุากศตวรรษที ่7-10 กวา่ 600 

ช ิน้ในองคเ์จดยีจ์ากนัน้ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจงเตีย้น “แชงกรลีา่” 

ซึง่อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนอืของมณฑลยนูนานซึง่มพีรมแดนตดิกบัอาณาเขตน่

าซขีองเมอืงลีเ่จยีงและอาณาจักรหยขีองเมอืงหนงิหลาง ซึง่อยูห่า่งจากนครคนุหมงิถงึ 

700 กโิลเมตร 

และอดุมไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามของป่าไมทุ้ง่หญา้ภเูขาทะเลสาบและสตัวน์านาชนิ

ด ดว้ยภมูปิระเทศรวมกบัทัศนยีภาพทีง่ดงาม 

สถานทีแ่หง่นีจ้งึไดช้ือ่วา่“ดนิแดนแหง่ความฝัน” ระหวา่งทางแวะชม 

โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง 

(ฉางเจยีงตีย่ ีว่าน)เกดิจากแมน่ ้าแยงซทีีไ่หลลงมาจากชงิไหแ่ละทเิบต 

ใชเ้วลาเดนิท

างประมาณ 5 

ช ัว่โมง 
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ซึง่เป็นทีร่าบสงูไหลลงมากระทบกบัเขาไหห่ลอ 

แลว้หกัเสน้ทางโคง้ไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนอื จนเกดิเป็น “โคง้แรกแมน่ ้าแยงซ”ี 

ขึน้   น าทา่นชมเมอืงโบราณแชงกรลีา่ 

เป็นศนูยร์วมของวัฒนธรรมชาวทเิบตลักษณะคลา้ยชมุชนเมอืงโบราณทเิบตซึง่เต็มไป

ดว้ยรา้นคา้ของคนพืน้เมอืงและรา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึมากมายจากนัน้น าคณะเดนิทางสู่

เมอืงลีเ่จยีง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
พกัที ่ SALONG  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่าม วดัลามะซงจา้นหลนิ-หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ –ลีเ่จยีง-รา้นใบชา-เมอืงโบราณลีเ่จยีง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
  น าทา่นชม วดัลามะซงจา้นหลนิ ตัง้อยูบ่รเิวณตนีเขาฝอปิง 

หา่งจากเมอืงจงเตีย้นไปทางเหนอื 4 กโิลเมตร สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1679 

เป็นวดัลามะทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 300 ปี มพีระลามะจ าพรรษาอยูก่วา่ 700 รปู 

สรา้งขึน้ในสมยัการปกครองของดะไลลามะองคท์ี ่5 

ซึง่ใกลเ้คยีงกบัสมยัอยธุยาตอนตน้ ในชว่งศตวรรษที ่17 

สมยัจักรพรรดคิังซแีหง่ราชวงศช์งิไดม้กีารซอ่มแซมตอ่เตมิอกีหลายครัง้โครงสรา้งขอ

งวัดแหง่นีส้รา้งตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมอืงลาซา(ทเิบต) ทีม่หีอประชมุหลกั 2 

หอ้งและโอบลอ้มไปดว้ยหอ้งพักส าหรับพระกวา่ 100 

หอ้งนอกจากนีย้งัมโีบราณวตัถอุกีมากมาย 

รวมทัง้รปูปัน้ทองสมัฤทธิท์ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ  น าทา่นเดนิทางสู ่

หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ แหง่เมอืงแชงกรลีา่ มคีวามสงูกวา่ 4,500 เมตร 

จากระดับน ้าทะเล ประกอบดว้ย 13 ยอดเขา เรยีงรายตอ่กนัลกัษณะคลา้ยมงักร 

เป็นหบุเขาทีม่ทีศันยีภาพงดงามมาก ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น หนึง่สวรรคบ์นดนิ 

สะกดทกุสายตาของผูม้าเยอืน น าทา่นโดยสารน่ังกระเชา้ ซึง่แบง่เป็น 2 ชว่ง 

จดุแรกคอื ศนูยท์อ่งเทีย่ว หบุเขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ และเปลีย่นกระเชา้ตอ่ไปยงั 

จดุบนสดุของ หบุเขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ เป็นจดุชมววิ แบบ 360 องศา 

ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัหมิะทีป่กคลมุยอดเขาอยา่งเต็มที ่และชืน่ชมกบัทวิทศัน ์

อนัสวยงามบนยอดเขา ทีม่หีมิะปกคลมุเกอืบตลอดปี อสิระถา่ยภาพตามอธัยาศัย  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    
บา่ย เดนิทางตอ่สู ่เมอืงลีเ่จยีง 

เป็นเมอืงซึง่ตัง้อยูใ่นหบุเขาทีม่ทีัศนยีภาพงดงามเป็นถิน่ทีอ่ยูข่องชาวน่าซถีอืเป็นชนก

ลุม่นอ้ยทีม่คีวามน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนยีมและวัฒนธรรมเชน่การมโีครงสรา้งทาง

สงัคมแบบสตรเีป็นใหญน่อกจากนัน้ยงัมภีาษาภาพทีเ่ป็นเอกลักษณ์อกีดว้ย  

แวะชมิชา ทีม่คีณุภาพ 

และมชีือ่เสยีงของประเทศจนีจากนัน้น าทา่นชมเมอืงโบราณลีเ่จยีงหรอืเมอืงโบราณ

ตา้เหยยีนเจิง้ซ ึง่เป็นเมอืงทีส่รา้งขึน้มาในสมยัตน้ราชวงศถ์ังมปีระวตัยิาวนานกวา่ 

1,300 

ปีตัวเมอืงตัง้อยูท่า่มกลางการโอบลอ้มดว้ยสายน ้านอ้ยใหญท่ีไ่หลมาจากสระมงักรด า

พืน้ทีต่ัง้ของเมอืงโบราณแหง่นีม้รีปูรา่งลักษณะคลา้ยหนิฝนหมกึจนีในเขตเมอืงโบรา

ณยงัคงความงามในอดตีไวอ้ยา่งสมบรูณ์เชน่อาคารไมแ้บบจนีโบราณตน้หลวิรมิธารที่

ยงัคงปลวิไปมาตามสายลมล าธารน ้าทีไ่หลผา่นเมอืงแหง่นีด้ว้ยความสวยงามเหลา่นี้

ท าใหเ้มอืงโบราณลีเ่จยีงไดถ้กูบนัทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองคก์ารยเู

นสโกนอกจากนีย้ามค า่คนืกม็กีารประดับไฟแสงสงีดงามอกีดว้ย 

ใชเ้วลาเดนิท

างประมาณ 

2.30 ช ัว่โมง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

พกัที ่  GUAN GUANG HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่ ี ่         ภเูขาหมิะมงักรหยก(น ัง่กระเชา้ใหญ)่-IMPRESSION (โชวจ์างอวีโ้หมว)-อทุยานน า้หยก-  
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                   รา้นสาหรา่ยเกลยีวทอง-ลีเ่จยีง-ตา้หลี ่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 น าคณะโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้ใหญ)่ 

ขึน้สูบ่รเิวณจดุชมววิเขาหมิะมงักรหยกทีค่วามสงูระดับ 4,506 

เมตรใหท้า่นไดส้มัผัสความหนาวเย็นและยิง่ใหญข่องภเูขาแหง่นี ้

บรเิวณเขามตีน้ฉ าฉายนูนานทีม่อีายกุวา่พันปีเทอืกเขานีห้ากมองดแูลว้ลักษณะคลา้ยมั

งกรนอนอยูบ่นกอ้นเมฆ จงึเป็นทีม่าของชือ่เทอืกเขาจากนัน้ชม  IMPRESSION 

LIJIANGโชวอ์นัยิง่ใหญ ่โดยผูก้ ากบัชือ่กอ้งโลก จาง อวี ้โหมว 

ไดเ้นรมติใหภ้เูขาหมิะมงักรหยกเป็นฉากหลัง และบรเิวณทุง่หญา้เป็นเวทกีารแสดง 

โดยใชนั้กแสดงกวา่ 600 ชวีติ แสง ส ีเสยีงการแตง่กายตระการตา 

เลา่เรือ่งราวชวีติความเป็นอยู ่และชาวเผา่ตา่งๆ 

ของเมอืงลีเ่จยีงความส าเร็จของการแสดงคงตอ้งยกเครดติใหก้บัจางอีโ้หมวผูก้ ากบัชา

วจนีทีม่ชี ือ่เสยีงในระดับโลกลา่สดุไดฝ้ากผลงานไหก้บัพธิเีปิด-

ปิดกฬีาโอลมิปิก(BEIJING 2008) ทีส่รา้งความประทับใจไปทัง้โลกเมือ่ปลายปี 2551 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย เดนิทางสู ่อทุยานน า้หยกซึง่มตีาน ้าธรรมชาตผิดุขึน้มา 2 ตา 

เป็นน ้าทีซ่มึมาจากการละลายของน ้าแข็งบนภเูขาหมิะมงักรหยก 

เป็นสถานทีแ่สดงวัฒนธรรมของชนเผา่นาซกีลมกลนืกบัธรรมชาตปิระกอบดว้ยประตสู

วรรคซ์ ึง่มรีปูปัน้แกะสลกัดว้ยไมข้า้งขวาเป็นพอ่ขา้งซา้ยเป็นแมแ่ละน ้าตกมงักรทีไ่หลห

ลั่งไปตามไหลเ่ขาแบง่เป็น 3 

ชัน้ชัน้แรกชือ่วา่มงักรออกถ ้าชัน้ทีส่องชือ่วา่มงักรเลน่น ้าชัน้ทีส่ามชือ่วา่มงักรโบยบนิแ

ละยงัมตีน้ไมเ้ทวดาซึง่เป็นทีส่กัการบชูาของคนในพืน้ทีม่อีายมุากกวา่ 500 

ปีแวะชมสนิคา้สาหรา่ยเกลยีวทองพชืใตน้ ้าล ้าคณุคา่อาหารเสรมิเพือ่สขุภาพชัน้ยอด 

ซึง่มสีารอาหารอยูนั่บไมถ่ว้น อาท ิอาหารเสรมิ 

ครมีสาหรา่ยพอกหนา้จากนัน้คณะเดนิทางกลับสูเ่มอืงตา้หลี ่

ใชเ้วลาเดนิท

างประมาณ 

2.30 ช ัว่โมง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร สกุีป้ลาแซลม

อน 

พกัที ่ Z-MAX  HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

วนัทีห่า้ ตา้หลี-่คนุหมงิ-วดัหยวนทง-รา้นหยก-อสิระชอ้ปป้ิงหา้งวอลมารท์ หรอืถนนคนเดนิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 หลังอาหารเชา้น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ 

เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในมณฑลยนูนานมปีระชากร 33 ลา้นคน 

โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24 เผา่ครอบคลมุพืน้ทีถ่งึ 15,561 ตารางกโิลเมตร 

อยูส่งูเหนอืระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 

เมตรคนุหมงิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ลเิพราะมภีมูอิากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้

ปี ไมร่อ้นหรอืหนาวจนเกนิไปแลว้ 

สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วก็คอืธรรมชาตทิีส่วยงาม 

ใชเ้วลาเดนิท

างประมาณ 

4-5 ช ัว่โมง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารกวางตุง้ 

บา่ย น าคณะเขา้ชมวดัหยวนทงซึง่เป็นวดัทีใ่หญแ่ละเกา่แกข่องมณฑลยนูนานตัง้อยูท่ีถ่นน

หยวนทงเจยีงเป็นอารามทางพระพทุธศาสนาทีใ่หญท่ีส่ดุในคนุหมงิอายเุกา่แกก่วา่พัน

ปีภายในวัดตกแตง่รม่รืน่สวยงามกลางลานมสีระน ้าขนาดใหญ ่

มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระดา้นหลังวดัเป็นอาคารสรา้งใหมป่ระดษิฐ

านพระพทุธรปูพระพทุธชนิราช(จ าลอง)ซึง่พลเอกเกรยีงศักดิ ์ชมะนันทน ์

นายกรัฐมนตรคีนที ่15 

ของไทยใหอ้ญัเชญิไปประดษิฐานไวณ้ทีว่ัดหยวนทงแหง่นีจ้ากนัน้แวะชม หยก 

ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไลหยก แหวนหยก 
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หรอื ผเีซยีะสตัว ์มงคลทีม่ชี ือ่เสยีง จากนัน้ อสิระชอ้ปป้ิง หา้งวอลมารท์ 

หรอืถนนคนเดนิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ 

รวมถงึสนิคา้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงฝากญาตสินทิ มติรสหายกอ่นกลับ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร สกุีเ้ห็ด 

พกัที ่ LONGWAY  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

วนัทีห่ก รา้นบวัหมิะและศนูยน์วดแผนโบราณ-เชยีงใหม-่กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 น าทา่นเดนิทางสู ่

รา้นบวัหมิะและศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีใหท้า่นนวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพผอ่น

คลายความเมือ่ยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ า้ใครพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ังหรื

อทีรู่จั้กกนัดใีนชือ่ “ครมีบวัหมิะ” 

สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ า

บา้น 

 

กลางวนั บรกิารอาหารเทีย่งเป็นชุด MAC DONALD หรอื KFC  

ระหวา่งเดนิทางไปสนามบนิ 

 

13.40 น. ออกเดนิทางกลับสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยเทีย่วบนิที ่MU  
14.40 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพทกุทา่น  

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 
คา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้ห

ญ ่

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ2่ 
ทา่น 

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่
 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่ 15-20 ก.ค.59 28,900      27,900 26,900 4,500 

วนัที ่10-15 ส.ค.59 28,900      27,900 26,900 4,500 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 21,900 ไมม่รีาคาเด็ก 4,500 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้, 
ไขม่กุ,รา้นผา้ไหม,รา้นสาหรา่ยเกลยีวทอง ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย 
เนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ 
ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั 
ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี 4 วนัท าการ (ยืน่วซีา่จนีทีเ่ชยีงใหม)่ 

 กรณีลกูคา้ทีไ่มไ่ดม้ภีมูลิ าเนาอยูใ่นจงัหวดัภาคเหนอื***คอื 1. เชยีงใหม ่2. เชยีงราย 3. นา่น 4. พะเยา  
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 5. แพร ่6.ล าปาง  7. แมฮ่อ่งสอน 8. ล าพูน 9. อตุรดติถ ์10. ตาก 11. พษิณุโลก  12. สโุขทยั  

 ตอ้งยืน่วซีา่จนีทีก่รงุเทพฯ เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่อกี 500 บาทจากราคาทวัร)์ 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี  

(รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน,  เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท) 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

(รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท) 

8.  ราคารวมภาษสีนามบนิทกุแหง่ + ภาษนี า้มนั   

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด  46 กโิลกรัมตอ่ทา่น สว่นเกนิกโิลกรัมละ 500 บาท 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกด ์วนัละ  10 หยวนตอ่คน ตอ่วนั และ คนขบัรถ วนัละ  10 หยวนตอ่คน ตอ่วนั แปลวา่ 
 เดนิทางท ัง้หมด  6 วนั จา่ยทปิไกด ์ 60 หยวน  คนขบั  60 หยวน รวมเป็น 120 หยวน ตอ่คน 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%(กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และคา่ภาษีบรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การยกเลกิ 

1.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3.  แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรื

อโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิไดร้วมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่  

Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า 

หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดเนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมา  จา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 

2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร ์

3.  คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1.  กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ12,000บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง  

2.  สว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

 

หมายเหต ุ

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

ปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ 

การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหต ุ 
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3.  หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ 

จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ 

สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 

การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร 

บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ 

และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ 

แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้

โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 

หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุ 

 คร ัง้มเิชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry 

ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา 

 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, 

ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถ ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

 และในกรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจบุนัทีอ่ยูท่ีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉิ

นหมายเลขโทรศพัทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรบัทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอา

จมกีารระงบัการออกวซีา่เลม่ทีม่ปีญัหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่

การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู 

และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC 

ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง 

เนือ่งจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC 
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กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่3,560บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6  เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

อยา่งนอ้ย2 หนา้เต็ม   

2. รปูถา่ยสขีนาด1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท  

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดย 
ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ  

เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ 

ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนัข ึน้ในอนาคต 

ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

...............................................................................................................................................................ร

หสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัทบ์า้น............................มอืถอื....................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.........................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น................................ 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

ต าแหนง่าน............................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน / สถานศกึษา(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

...................................................รหสัไปรษณีย ์.................................โทร..............................................  

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก 

เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ 

วนัที.่.............................เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  

โปรดระบ.ุ........................................................................................... 

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ 

วนัที.่.............................เดอืน.............................ปี................................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่นพรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME.........................................................................R

ELATION.................................................................................................... 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME......................................................................... 

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

หมายเหต ุ

**   กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**   ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  

อาจท าใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ 

(โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

**   แผนกกงสลุ สถานทตูจนี สามารถสอบถามไดห้มายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970, 0-2245-7033 ** 


