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พระราชวงัโปตาลาน้อย | ภเูขาหิมะมงักรหยก(นัง่กระเช้าใหญ่)  |  โชว์ล่ีสุ่ยจินซา 
 เมืองโบราณล่ีเจียง   | เมืองโบราณต้าหล่ี | บินภายใน 1 ขา 

 

 

  

 

  

เดนิทาง ธันวาคม 2562  

เร่ิมต้นเพียง 19,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. เชียงใหม(่สนามบินเชียงใหม)่-คนุหมิง(สนามบินคนุหมิงฉางสุย่)-ลีเ่จียง(สนามบินลีเ่จียงซานยี่)(8L810 : 14.05-16.40) 
              (8L9799 : 21.00-22.05) 
วนัท่ี 2. ภเูขาหิมะมงักรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-อทุยานน า้หยก-เมืองโบราณลีเ่จียง-สระมงักรด า-โชว์ลีสุ่ย่จินซา 
วนัท่ี 3. ลีเ่จียง-แชงกรีลา่-ช่องแคบเสอืกระโจน-วดัลามะซงจ้านหลงิ 
วนัท่ี 4. แชงกรีลา่-ต้าหลี-่เมืองโบราณต้าหลี่-ผา่นชมเจดีย์สามองค์-ต้าหลี-่เมืองเสยีงหยิน 
วนัท่ี 5.   เมืองเสยีงหยิน-คนุหมิง-วดัหยวนทง-ต าหนกัทองจินเตีย้น-ร้านบวัหิมะ-ประตมู้าทองไก่หยก 
วนัท่ี 6. คนุหมิง(สนามบินคนุหมิงฉางสุย่)-เชียงใหม(่สนามบินเชียงใหม)่(8L809 : 11.55-13.05) 

สวัสดีปีใหม่เจ้า เชียงใหม่บินตรง คุนหมิง ล่ีเจียง(บนิภายใน)  

แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน  
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วันที่ 1 
เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-ล่ี
เจียง(สนามบนิล่ีเจียงซานยี่)(8L810 : 14.05-16.40) 
(8L9799 : 21.00-22.05) 

12.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศเคาน์เตอร์ สายการลคักีแ้อร์ (8L) โดยมีเจ้าหน้าที่คอย
ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

14.05 น. ออกเดินทางสู ่นครคุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย) โดยเที่ยวบินที่ 8L810 
16.40 น. เดินทางถึง สนามบินฉางสุ่ย นครคุนหมิง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  น าท่านรับสมัภาระ  และท าการเชคอินเพื่อ

เดินทางสูเ่มืองลีเ่จียง 
21.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองลี่เจียง(สนามบินลี่เจียงซานยี่) โดยเที่ยวบินที่ 8L9799 
22.05 น. เดินทางถึง สนามบินลี่เจียงซานยี่  เมืองลี่เจียง น าทา่นรับสมัภาระ  หลงัจากนัน้เดินทางสูโ่รงแรมที่พกั 

      ที่พัก DUOFU HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 2 
ภเูขาหมิะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-อุทยานน า้หยก-เมืองโบราณล่ี
เจียง-สระมังกรด า-โชว์ล่ีสุ่ยจนิซา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 

 
 น าคณะโดยสารกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึน้สูบ่ริเวณจดุชมวิว เขาหิมะมังกรหยก ที่ความสงูระดบั 4,506 เมตรให้

ท่านได้สมัผสัความหนาวเย็นจากหิมะที่ปกคลมุภูมินีอ้ยู่ตลอดทัง้ปี  บริเวณเขามีต้นฉ าฉายูนนานที่มีอายุกว่าพนัปี
เทือกเขานีห้ากมองดใูนระยะไกลแล้วลกัษณะคล้ายมงักรนอนอยูบ่นก้อนเมฆจึงเป็นท่ีมาของช่ือเทือกเขาแหง่นี ้
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 หมายเหต ุ: หาก ณ วนัเดินทาง ทางสถานที่ท่องเที่ยวมีแจ้งปิดกระเช้าไฟฟ้าเนื่องจากปิดปรับปรุงหรือสภาพอากาศไม่
อ านวย หรือไม่ว่าเหตุผลใดๆทัง้สิน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเป็นนัง่กระเช้าเล็กแทนหรือ
เปลีย่นรายการอื่นให้ตามความเหมาะสม โดยที่ไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และไมค่ืนคา่บริการใดๆทัง้สิน้ 

 เดนิทางสู ่อุทยานน า้หยกซึ่งมีตาน า้ธรรมชาติผดุขึน้มา 2 ตา เป็นน า้ท่ีซึมมาจากการละลายของน า้แข็ง
บนภูเขาหิมะมงักรหยก เป็นสถานท่ีแสดงวฒันธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกบัธรรมชาติประกอบด้วย
ประตสูวรรค์ซึ่งมีรูปปัน้แกะสลกัด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อข้างซ้ายเป็นแม่และน า้ตกมงักรท่ีไหลหลัง่ไปตาม
ไหล่เขาแบง่เป็น 3 ชัน้ชัน้แรกช่ือว่ามงักรออกถ า้ชัน้ท่ีสองช่ือว่ามงักรเล่นน า้ชัน้ท่ีสามช่ือว่ามงักรโบยบิน
และยงัมีต้นไม้เทวดาซึง่เป็นท่ีสกัการบชูาของคนในพืน้ท่ีมีอายมุากกว่า 500 ปี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นชม เมืองโบราณลี่เจียง หรือ เมืองโบราณต้าเหยียนเจิง้ ซึง่เป็นเมืองที่สร้างขึน้มาในสมยัต้นราชวงศ์ถงัมีประวตัิ

ยาวนานกวา่ 1,300 ปีตวัเมืองตัง้อยู่ท่ามกลางการโอบล้อมด้วยสายน า้น้อยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมงักรด าพืน้ที่ตัง้ของ
เมืองโบราณแห่งนีม้ีรูปร่างลกัษณะคล้ายหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยงัคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบรูณ์เช่น
อาคารไม้แบบจีนโบราณต้นหลวิริมธารท่ียงัคงปลวิไปมาตามสายลมล าธารน า้ที่ไหลผ่านเมืองแห่งนีด้้วยความสวยงาม
เหลา่นีท้ าให้เมืองโบราณลีเ่จียงได้ถกูบนัทกึเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกโดยองค์การยเูนสโกนอกจากนีย้ามค ่าคืนก็
มีการประดบัไฟแสงสงีดงามอีกด้วย 

จากนัน้น าทา่นเข้าชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน า้มังกรด า อยู่ที่ทางชานเมืองด้านเหนือเลา่กนัว่าเมื่อ
หลายร้อยปีก่อนที่นัน่ยงัเป็นบ่อน า้ธรรมดาอยู่มาวนัหนึ่งมีชาวบ้านเห็นมงักรด าโผลข่ึน้มาจากบ่อน า้แห่งนัน้ชาวนาซีมี
ความเช่ือเร่ืองมงักรอยู่แล้ว จึงตัง้ช่ือบ่อน า้นัน่ว่า บ่อน า้มงักรด า ปัจจุบนัได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม
จดัสร้างสะพานศาลาพกัผ่อนแบบเก๋งจีนสองข้างทางมีต้นเกาลดัขึน้เต็มมีเนือ้ที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรได้มีการ
จดัแบ่งสว่นอย่างเหมาะสมเป็นบ่อน า้ใน และบ่อน า้นอก มีสะพานหินอ่อนกัน้ น า้ในบ่อผดุขึน้มาจากใต้ดินในลกัษณะ
เป็นตาน า้ 
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 จากนัน้น าท่านสูโ่รงละคร ชมการแสดงวฒันธรรม ลี่ สุ่ยจินซา (LISHUI JINSHA) การแสดงที่ยิ่งใหญ่ของ ที่เปิดแสดง

มากกวา่ 5,000 ครัง้และมีผู้ชมมากกวา่ 2 ล้านคน ตลอดการแสดงทา่นจะพบกบัชุดการแสดงที่มากกว่า ที่ใดๆที่เคยชม
มา ดนตรีและบทกวีและการเต้นร าพืน้บ้าน โดยตวัแทนของกลุม่ชาติพนัธุ์ใน ลี่เจียงและชนเผ่าใกล้เคียงที่มีอิธิพลต่อวิถี
ชีวิต ภาพวฒันธรรมกวีนิพนธ์และภาพวาดในรูปแบบของการเต้นร า   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั DUOFU HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 3 ล่ีเจียง-แชงกรีล่า-ช่องแคบเสือกระโจน-วัดลามะซงจ้านหลิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 จากนัน้ท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตีย้น “แชงกรีล่า” (ใช้เวลาประมาณ 4.30-5 ชัว่โมง) ซึ่งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตน่าซีของเมืองล่ีเจียงและ
อาณาจกัรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคนุหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอดุมไปด้วยธรรมชาติ
ท่ีงดงามของป่าไม้ทุง่หญ้าภเูขาทะเลสาบและสตัว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกบัทศันียภาพท่ีงดงาม 
สถานท่ีแหง่นีจ้งึได้ช่ือวา่“ดนิแดนแหง่ความฝัน” 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
 ที่มีน า้ไหลเช่ียวมาก ช่วงที่แคบที่สดุประมาณ 30 เมตร ตามต านานเลา่วา่ ในอดีตช่องแคบเสอืนีส้ามารถกระโดดข้ามไป

ยงัฝ่ังตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของ “ช่องแคบเสือกระโจน” น าท่านชม เมืองโบราณแชงกรีล่า เป็นศูนย์รวมของ
วฒันธรรมชาวทิเบตลกัษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพืน้เมืองและร้านขายสินค้าที่
ระลกึมากมาย ชม วัดลามะซงจ้านหลิน ตัง้อยูบ่ริเวณตีนเขาฝอปิงหา่งจากเมืองจงเตีย้นไปทางเหนือ 4 กิโลเมตรสร้าง
ขึน้ในปีค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปีมีพระลามะจ าพรรษาอยู่กว่า 700 รูปสร้างขึน้ในสมยัการ
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ปกครองของดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึง่ใกล้เคียงกบัสมยัอยธุยาตอนต้นในช่วงศตวรรษที่ 17 สมยัจกัรพรรดิคงัซีแหง่ราชวงศ์
ชิงได้มีการซอ่มแซมตอ่เติมอีกหลายครัง้โครงสร้างของวดัแหง่นีส้ร้างตามแบบพระราชวงัโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ท่ี
มีหอประชุมหลกั 2 ห้องและโอบล้อมไปด้วยห้องพกัส าหรับพระกว่า 100 ห้องนอกจากนีย้งัมีโบราณวตัถอุีกมากมาย
รวมทัง้รูปปัน้ทองสมัฤทธ์ิท่ีมีช่ือเสยีงมากท่ีสดุ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั THE 5TH METEORITE GRACE HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 4 
แชงกรีล่า-ต้าหล่ี-เมืองโบราณต้าหล่ี-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-ต้าหล่ี-
เมืองเสียงหยนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 จากนัน้น าคณะเดินทางสู่ เมืองต้าหล่ี (ใช้เวลาประมาณ 5.30 ชัว่โมง) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ 

ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในมณฑลยูนนานตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานท่ีระดบั 
1,975 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศยัอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชือ้ชาติ เดิมมีช่ือว่า “หนัน
เจา” หรืออาณาจกัรนา่นเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทัง่ชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจกัรต้าหล่ี (ค.ศ. 
937) และตอ่มาในค.ศ. 1253 อาณาจกัรต้าหล่ีก็ถกู กบุไลข่าน ผู้ เป็นจกัรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แตก็่
ยงัคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็นได้บนเส้นทางจากต้าหล่ีถึงล่ีเจียง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
 จากนัน้น าท่านชม เมืองโบราณแห่งต้าหลี่  สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหออันเป็นนครหลวงของ

อาณาจักรโบราณน่านเจ้าชมซากเมืองเก่าและก าแพงเมืองโบราณพร้อมชมหลักศิลาหนันเจาซึ่งบันทึกเร่ืองราว
ความสมัพนัธ์ระหวา่งชาวนา่นเจ้ากบัราชวงศ์ถงั  
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 น าทา่นผา่นชม “ซานถ่า” หรือ เจดีย์ 3 องค์ อนัเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองต้าลี่ที่โดดเด่นงดงาม ตัง้อยู่ริมทะเลสาบเอ๋อ

ไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตรซึ่งสร้างขึน้ในสมัยราชวงศ์ถังจึงมี
ลกัษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลงัในสมยัราชวงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่

พทุธศาสนาก าลงัได้รับความนิยมสงูสดุ ในประเทศจีน เจดีย์ 3 องค์มีอายกุวา่ 1,000 ปี และได้มีการบรูณะเจดีย์เหลา่นี ้
ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้ค้นพบโบราณวตัถจุากศตวรรษที่ 7-10 กวา่ 600 ชิน้ ในองค์เจดีย์ หลงัจากนัน้ท าท่านเดินทางสู่
เมืองเสียงหยนิ(ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง)  ตัง้อยูท่างตะวนัตกของมณฑลยนูนานตอนกลาง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั FEILONG HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 5 เมืองเสียงหยิน-คุนหมิง-วัดหยวนทง-ต าหนักทองจินเตีย้น-ร้านบัว
หมิะ-ประตูม้าทองไก่หยก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 หลงัอาหารเช้าน าคณะเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองเอกและเป็นเมืองท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพืน้ท่ีถึง 
15,561 ตารางกิโลเมตร อยูส่งูเหนือระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,000 เมตรคนุหมิงได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งฤดู
ใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศท่ีเย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งท่ีมีเสน่ห์ดึงดูด
นกัทอ่งเท่ียวก็คือธรรมชาตท่ีิสวยงาม   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
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 เข้าชมวัดหยวนทงซึ่งเป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยนูนานตัง้อยู่ท่ีถนนหยวนทงเจียงเป็นอาราม

ทางพระพทุธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสดุในคนุหมิงอายเุก่าแก่กว่าพนัปีภายในวดัตกแตง่ร่มร่ืนสวยงามกลางลาน
มีสระน า้ขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหล่ียมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่
ประดษิฐานพระพทุธรูปพระพทุธชินราช(จ าลอง)ซึง่พลเอกเกรียงศกัดิ์ ชมะนนัทน์ นายกรัฐมนตรีคนท่ี 15 
ของไทยให้อญัเชิญไปประดษิฐานไว้ ณ ท่ีวดัหยวนทง 

น าทา่นชมความงามของ ต าหนักทองจินเตีย้นในอดีตเคยเป็นท่ีพกัของอูซ๋นักุ้ย “ขนุศกึผู้ขายชาติ” และ
นางงามเฉินหยวนหยวน เป็นต าหนกัท่ีมีฝาผนงัและหลงัคาสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตนั จงึท าให้
ต าหนกัมีความสวยเดน่ แลดเูสมือนทอง จงึได้ช่ือวา่“ ต าหนกัทอง ” นบัได้วา่เป็นต าหนกัท่ีใหญ่ท่ีสดุของ
จีน ทา่นเดนิทางสู ่ ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพ่ือสขุภาพผอ่นคลาย
ความเม่ือยล้ากบัยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไมซ่ า้ใครพร้อมชมครีมเป่าซูถ่งัหรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “ครีม
บวัหิมะ” สรรพคณุเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผพุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบ้าน 
จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ท่ีถนนท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของเมืองคนุหมิง ซึง่มีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่
หยก ภาษาจีนเรียกวา่จินหมา่และปีจี้ จนเป็นท่ีมาของช่ือถนนแหง่นี ้ โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายุ
ร่วม 400 ปี สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแหง่นี ้เป็นแหลง่เสือ้ผ้าแบรนด์เนมทัง้ของจีน
และตา่งประเทศ รวมทัง้เคร่ืองประดบั อญัมณีชัน้เย่ียม ร้านเคร่ืองดื่ม ร้านอาหารพืน้เมือง และร้านขาย
ของท่ีระลกึ ฯลฯ นอกจากนีย้งัมีสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั PINGHUA YUEJIA HOTEL OR SAME 4* 
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วันที่ 6 คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่)
(8L809 : 11.55-13.05) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย 

11.55 น. อ าลา เมืองคุนหมิง เดินทางกลบั เชียงใหม่ โดย สายการบินลัคกีแ้อร์ (8L) เทียวบินที่ 8L809   
13.05 น. ถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพทกุทา่น 

  

โปรแกรมการเดนิทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย 

 

อัตราค่าบริการ  : สวัสดีปีใหม่เจ้า เชียงใหม่บนิตรง คุนหมิง ลี่เจียง(บนิภายใน) แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินลคักีแ้อร์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ  
12 ปี  

(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ  
12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 27 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 13,900.- 
วนัท่ี 28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 14,900.- 
วนัท่ี 29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 14,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน รวมวซ่ีา 
 

ราคา ไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,000 บาท  
(ส าหรับลูกค้าท่ีมีทะเบียนบ้านอยู่ในพืน้ท่ี 12 จังหวัดภาคเหนือเท่านัน้ 

กรณีลูกค้า ท่ีไม่ได้อยู่ในพืน้ท่ี 12 จังหวัดภาคเหนือ เก็บเพิ่มท่านล่ะ 750 บาท) 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ีถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกครัง้ ** 

 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.         การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
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  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.   ในกรณีที่ลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความ    
            ถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.        การช าระคา่บริการ 

     3.1 กรุณาช าระคา่มดัจ าทวัร์ ทา่นละ 10,000 บาท  พร้อมหน้าพาสผู้ เดินทาง 

 3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 

4.       การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการช าระคา่ทวัร์ 
 เนื่องจากทวัร์เป็นราคาโปรโมชัน่ และตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซือ้ขาด ต้องเดินทางตามวนัท่ีที่ระบบุนหน้าตัว๋เท่านัน้  หาก
ทา่นตกลงจองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมดแล้ว หากท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง  
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงินไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ และหากออกตัว๋ไปแล้วในกรณีที่ทา่นไมส่ามารถเดินทางพร้อมคณะ
ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็ตามตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้หรือไมส่ามารถเปลีย่นช่ือผู้ เดินทาง 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเที่ยวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกันอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพ่ิมเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,000 บาท 

(ยื่นวีซา่จีนท่ีเชียงใหม่) ผู้ยื่นค าขอวีซา่จะต้องมีภมูิล าเนาในทะเบียนบ้านดงัตอ่ไปนี ้              
1. เชียงใหม่ 2. เชียงราย 3. น่าน 4. พะเยา 5. แพร่ 6.ล าปาง 7. แม่ฮ่องสอน 8. ล าพูน 9. อุตรดิตถ์  
10. ตาก 11.พิษณุโลก 12.สุโขทัย กรณีลูกค้าที่ไม่ได้มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดภาคเหนือ ต้องยื่นวีซ่าจีนที่กรุงเทพฯ 
คา่ใช้จ่ายเพิ่ม 750 บาทจากราคาทวัร์ และไมร่วมคา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เอกสาร)  

3. กระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีที่น า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตาม
สายการบินก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนต่างด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ทา่น/ทริป 

หวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแตด่ลุพินิจและความพงึพอใจในการบริการของทา่น 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การ

ประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า 
เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้
ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกั
ในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษัทฯขนสง่ หรือ หนว่ยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แต่จะ
ไมค่ืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะ
ไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบริษัทจะเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จากทา่น
เป็นจ านวนเงิน 300 หยวน/คน/ร้าน 

 
 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว(เชียงใหม่) 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถอืพาสสปอร์ตไทย 
**ยื่นวีซา่เดี่ยวที่เชียงใหมม่ีคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,000 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 1,800 บาท  
**กรณียื่นวีซา่เดี่ยวที่กรุงเทพมีคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,750 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,875 บาท 
1. หนงัสอืเดินทางที่มีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยดืสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ที่ถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวี

ซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาว

โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไมไ่ด้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
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 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ท างาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ที่ท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบั
การออกวีซา่ เลม่ที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททวัร์ อย่างน้อย 5-7 
วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจวา่สถานทตูจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยื่นวีซา่ใหม ่การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนงัสอืเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 
9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททวัร์ฯ ไมท่ราบกฎกติกา การยกเว้นวีซา่ในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการท างานในประเทศไทย

เทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว(เลม่เหลอืง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้ เดินทาง

จะต้องไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่ และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้า
เต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบัร้านท่ีแปล 
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สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  

[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มนัขึน้ในอนาคต 
ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หยา่    
  ไมไ่ด้จดทะเบยีน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................................................. 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหนง่งาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ทา่นเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของทา่น พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารสง่ถงึบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าให้ทา่น
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 


