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วงัโปตาลากงน้อย(วดัลามะซงจ้านหลิง) |  หบุเขาพระจนัทร์สีน า้เงิน(รวมกระเช้า)| ภเูขาหิมะมงักร
หยก(รวมกระเช้าใหญ่) | โชว์จางอวีโ้หมว | ไป๋สุ่ยเหอ(หบุเขาสีน า้เงิน) |   บินภายใน 2 ขา   

 
 

 

 

  

 

 

คุนหมิง แชงกรีล่า(บนิภายใน) วังโปตาลากงน้อย  ลี่เจียง(บนิภายใน)  4 วัน 3 คืน  

เดนิทาง พฤศจกิายน-ธันวาคม 2562  

เร่ิมต้นเพียง 15,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)-คนุหมิง(สนามบินฉางสุย่)(MU2584 : 07.50-11.40)-แชงกรีลา่(สนามบินตี๋ชิง แชงกรีลา่)(MU5935 : 
14.25-15.45)-เมืองโบราณแชงกรีลา่ 

วนัท่ี 2.  วดัลามะซงจ้านหลงิ-หบุเขาพระจนัทร์สนี า้เงิน(รวมกระเช้า)-แชงกรีลา่-ลีเ่จียง-เมืองโบราณลีเ่จียง 
วนัท่ี 3.  ภเูขาหิมะมงักรหยก(กระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวีโ้หมว-ไป๋สุย่เหอ(หบุเขาสนี า้เงิน)(รวมรถแบตเตอร่ี)-สระมงักรด า-ร้านสาหร่ายเกลยีวทอง 
วนัท่ี 4.  ลีเ่จียง(สนามบินลีเ่จียงซานยี่)-คนุหมิง(สนามบินฉางสุย่)(MU5922 :12.35-13.35)-ร้านบวัหิมะ-วดัหยวนทง-ร้านผ้าไหม-ประตมู้าทองไก่

หยก-คนุหมิง(สนามบินฉางสุย่)-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)(MU2583:23.00-00.50) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -คุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย)
(MU2584 : 07.50-11.40)-แชงกรีล่า(สนามบินตี๋ ชิงแชงกรีล่า) 
(MU5935 : 14.25-15.45)-เมืองโบราณแชงกรีล่า 

05.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศเคาน์เตอร์ P ประต ู7 หรือเค้าน์เตอร์  U  ประต ู9  
สายการบินไชนา่อีสเทิร์น (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและ
เอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

07.50 น. ออกเดินทางสู ่นครคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU2584 
11.40 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย นครคุนหมิง   เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมี

ประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพืน้ที่ถึง 15 ,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สงูเหนือ
ระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,000 เมตร คนุหมิงได้ช่ือวา่เป็นเมืองแห่งฤดใูบไม้ผลิเพราะมีภมูิอากาศที่เย็นสบายตลอด
ทัง้ปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดดูนกัท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมือง น าทา่นตอ่เคร่ือง เพื่อเดินทางสูเ่มืองแชงกรีลา่ 

14.25 น. ออกเดินทางสู ่เมืองแชงกรีล่า โดยเที่ยวบินที่ MU5935 
15.45 น. เดินทางถงึ สนามบนิตี๋ชิงแชงกรีล่า   

 น าทา่นชม เมืองโบราณแชงกรีล่า เป็นศนูย์รวมของวฒันธรรมชาวทิเบตลกัษณะคล้ายชมุชนเมอืงโบราณทิเบตซึง่
เต็มไปด้วยร้านค้าของคนพืน้เมืองและร้านขายสนิค้าที่ระลกึมากมาย 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

      ที่พัก YUNDING JINXI HOTEL OR SAME  

วันที่ 2 
วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงนิ(รวมกระเช้า)-แชงกรี
ล่า-ล่ีเจียง-เมืองโบราณล่ีเจียง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

  เที่ยวชม วัดลามะซงจ้านหลิน ตัง้อยูบ่ริเวณตีนเขาฝอปิงหา่งจากเมืองจงเตีย้นไปทางเหนือ 4 กิโลเมตรสร้างขึน้ใน
ปีค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปีมีพระลามะจ าพรรษาอยู่กว่า 700 รูปสร้างขึน้ในสมัยการ
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ปกครองของดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกบัสมยัอยธุยาตอนต้นในช่วงศตวรรษที่ 17 สมยัจกัรพรรดิคงัซีแห่ง
ราชวงศ์ชิงได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครัง้โครงสร้างของวดัแห่งนีส้ร้างตามแบบพระราชวงัโปตาลาในเมือง
ลาซา(ทิเบต) ที่มีหอประชุมหลัก 2 ห้องและโอบล้อมไปด้วยห้องพักส าหรับพระกว่า 100 ห้องนอกจากนีย้ังมี
โบราณวตัถอุีกมากมายรวมทัง้รูปปัน้ทองสมัฤทธ์ิท่ีมีช่ือเสยีงมากท่ีสดุ  

 

 
 น าท่านเดินทางสู ่หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงิน แห่งเมืองแชงกรีลา่ มีความสงูกว่า 4,500 เมตร จากระดบัน า้ทะเล 

ประกอบด้วย 13 ยอดเขา เรียงรายตอ่กนัลกัษณะคล้ายมงักร เป็นหบุเขาที่มีทศันียภาพงดงามมาก ได้รับการขนาน

นามว่าเป็น สวรรค์บนดิน สะกดทกุสายตาของผู้มาเยือน น าท่านโดยสารนัง่กระเช้า ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง จุดแรกคือ 

ศนูย์ทอ่งเที่ยว หบุเขาพระจนัทร์สีน า้เงิน และเปลี่ยนกระเช้าต่อไปยงั จุดบนสดุของ หบุเขาพระจนัทร์สีน า้เงิน เป็น

จดุชมวิว แบบ 360 องศา ให้ท่านได้สมัผสักบัหิมะที่ปกคลมุยอดเขาอย่างเต็มที่ และช่ืนชมกบัทิวทศัน์ อนัสวยงาม

บนยอดเขา ท่ีมีหิมะปกคลมุเกือบตลอดปี อิสระถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาประมาณ 4 ชัว่โมง) เป็นเมืองซึง่ตัง้อยูใ่นหบุเขาทีม่ีทศันียภาพงดงามเป็นถ่ิน

ที่อยูข่องชาวนา่ซถืีอเป็นชนกลุม่น้อยที่มีความนา่สนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมเช่นการมีโครงสร้างทาง
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สงัคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนัน้ยงัมีภาษาภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์อีกด้วย จากนัน้น าทา่นชม เมืองโบราณลี่

เจียง หรือเมืองโบราณต้าเหยียนเจิง้ ซึง่เป็นเมืองที่สร้างขึน้มาในสมยัต้นราชวงศ์ถงั มีประวตัิยาวนานกวา่ 1,300 ปี 

ตวัเมืองตัง้อยูท่า่มกลางการโอบล้อมด้วยสายน า้น้อยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมงักรด า พืน้ท่ีตัง้ของเมืองโบราณแหง่นี ้

มีรูปร่างลกัษณะคล้ายหินฝนหมกึจีน ในเขตเมืองโบราณยงัคงความงามในอดีตไว้อยา่งสมบรูณ์ เช่น อาคารไม้แบบ

จีนโบราณ ต้นหลวิริมธารท่ียงัคงปลวิไปมาตามสายลม ล าธารน า้ที่ไหลผา่นเมืองแหง่นี ้ ด้วของโลกโดยองค์การ

ยเูนสโก นอกจากนีย้ามค า่คืนก็มกีารประดบัไฟแสงสงีดงามอีกด้วย 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

ที่พกั JINDAO HOTEL OR SAME 

วันที่ 3 ภเูขาหมิะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวีโ้หมว-ไป๋สุ่ยเหอ(หุบ

เขาสีน า้เงนิ)(รวมรถแบตเตอร่ี)-สระมังกรด า-ร้านสาหร่ายเกลียว

ทอง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
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น าทกุทา่นเดินทางสูภ่เูขาหิมะมังกรหยก ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลีเ่จียง เป็นภเูขาสงูทีต่ัง้

ตระหง่าน ซึง่มีหิมะปกคลมุอยูต่ลอดทัง้ปี จากนัน้น าทา่นโดยสารกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึน้สูบ่ริเวณจดุชมวิว 

บนเขาหิมะมงักรหยกที่ความสงูระดบั 4,506 เมตร ให้ทา่นได้สมัผสัความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภเูขาแหง่นี ้และ

เมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นเป็นลกัษณะคล้ายมงักรก าลงัเลือ้ย สขีาวของหิมะที่ปกคลมุอยูน่ัน้ดรูาวกบัหยกขาวที่

ตดักบัสนี า้เงินของท้องฟ้า คล้ายมงักรขาวบนฟากฟ้า จึงเป็นท่ีมาของช่ือ ภเูขาหิมะมงักรหยก นัง่เอง จากนัน้ชม 

IMPRESSION LIJIANG โชว์อนัยิ่งใหญ่ โดยผู้ก ากบัช่ือก้องโลก จางอวีโ้หมว ได้เนรมิตให้ภเูขาหมิะมงักรหยกเป็น

ฉากหลงั และบริเวณทุง่หญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นกัแสดงกวา่ 600 ชีวติ แสง ส ี เสยีงการแตง่กายตระการตา 

เลา่เร่ืองราวชีวติความเป็นอยู ่ และชาวเผา่ตา่งๆ ของเมืองลีเ่จียงความส าเร็จของการแสดงคงต้องยกเครดติให้กบั

จางอีโ้หมวผู้ก ากบัชาวจีนท่ีมีช่ือเสยีงในระดบัโลกที่ลา่สดุได้ฝากผลงานไห้กบัพิธีเปิด-ปิดกีฬาโอลมิปิก(BEIJING 

2008) ท่ีสร้างความประทบัใจไปทัง้โลกเมื่อปลายปี 2551 

 หมายเหต ุ: ช่วงหน้าหนาว โชว์ IMPRESSION  LIJIANG  ปิด หากวนัเดินทางดงักล่าวทางโชว์งดการแสดง ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนเป็นโชว์ลี่สุย่จินซาแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าและไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆ

ทัง้สิน้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

 
 เดินทางสู ่ไป๋สุ่ยเหอ หรือที่เรียกว่า หุบเขาสีน า้เงนิ (BLUE VALLEY)(รวมรถแบตเตอร่ี) หบุเขาที่อยูต่ิดด้านหลงั

ของภเูขาหิมะมงักรหยก ทศันียภาพสวยงามกบัทะเลสาบสฟ้ีาคราม น า้ตกหินปนูขนาดเลก็และภเูขาหิมะมงักรหยก

เป็นพืน้หลงั น า้ที่ไหลผ่านหุบเขานีค้ือน า้ที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมงักรหยก เนื่องจากจุดนีม้ีทิวทศัน์ที่

สวยงามที่มีฉากหลงัคือภเูขาหิมะมงักรหยกมีน า้ตกและแมน่ า้กึ่งทะเลสาบจึงเป็นที่นิยมของศิลปินนกัวาดภาพและ

คูรั่กที่มกัจะมาถ่ายภาพที่น่าประทบัใจ เข้าชมสวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน า้มังกรด า อยู่ที่ทางชาน

เมืองด้านเหนือเล่ากนัว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่นัน่ยงัเป็นบ่อน า้ธรรมดาอยู่มาวนัหนึ่งมีชาวบ้านเห็นมงักรด าโผล่

ขึน้มาจากบ่อน า้แห่งนัน้ ชาวนาซีมีความเช่ือเร่ืองมงักรอยู่แล้ว จึงตัง้ช่ือบ่อน า้นัน่ว่า บ่อน า้มังกรด า ปัจจุบันได้

ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม จดัสร้างสะพานศาลาพกัผอ่นแบบเก๋งจีน สองข้างทางมีต้นเกาลดัขึน้เต็มมี



 

โค้ดทวัร์ CNGT-492 
 

เนือ้ที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร ได้มีการจัดแบ่งสว่นอย่างเหมาะสมเป็นบ่อน า้ใน และบ่อน า้นอก มีสะพานหิน

ออ่นกัน้ น า้ในบอ่ผดุขึน้มาจากใต้ดนิในลกัษณะเป็นตาน า้ จากนัน้ชมสนิค้าสาหร่ายเกลียวทอง พืชใต้น า้ล า้คณุคา่

อาหารเสริมเพื่อสขุภาพชัน้ยอด ซึง่มีสารอาหารอยูน่บัไมถ้่วน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหน้า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร   

ที่พกั JINDAO HOTEL OR SAME 

วันที่ 4 

ล่ีเจียง(สนามบินล่ีเจียงซานยี่ )-คุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย)(MU5922 
:12.35-13.35)-ร้านบัวหมิะ-วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-ประตูม้าทองไก่
หยก-คุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
(MU2583:23.00-00.50) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

12.35 น. ออกเดินทางสู ่นครคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU5922 
13.35 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย นครคุนหมิง  เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุในมณฑลยนูนาน 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 ทา่นเดินทางสู ่ร้านบวัหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพผอ่นคลาย 
ความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไม่ซ า้ใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถงัหรือที่รู้จักกันดีในช่ือ “ครีมบวัหิมะ” 
สรรพคณุเป็นเลศิในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผพุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบ้าน   

 

 
 จากนัน้น าคณะเข้าชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวดัที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยนูนานตัง้อยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็น

อารามทางพระพทุธศาสนาที่ใหญ่ที่สดุในคนุหมิงอายเุก่าแก่กว่าพนัปีภายในวดัตกแต่งร่มร่ืนสวยงามกลางลานมี

สระน า้ขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลงัวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษ ฐาน
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โปรแกรมการเดนิทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย 

อัตราค่าบริการ : คุนหมิง แชงกรีล่า(บนิภายใน) วังโปตาลากงน้อย  ลี่เจียง(บนิภายใน) 4 วัน 3 คืน  โดยสายการบินไชน่าอีสเทร์ินแอร์ไลน์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 
ปี  

(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 
ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว
เคร่ืองบนิ 
ท่านละ 

วนัท่ี 24-27 พ.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 

วนัท่ี 09-12 ธ.ค. 62 16,900.- 16,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 

วนัท่ี 22-25 ธ.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน รวมวซ่ีากรุ๊ป 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 2,200 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป 

พระพทุธรูปพระพทุธชินราช(จ าลอง)ซึง่พลเอกเกรียงศกัดิ์ ชมะนนัทน์นายกรัฐมนตรีคนท่ี 15 ของไทยให้อญัเชิญไป

ประดิษฐานไว้ ณ ท่ีวดัหยวนทงแหง่นี ้แวะชม ผ้าไหม สนิค้าที่มีช่ือเสยีงของจีน  จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ที่ถนน

ที่เก่าแก่ที่สดุของเมืองคนุหมิง ซึง่มีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก ภาษาจีนเรียกวา่จินหมา่และปีจี้ จนเป็น

ที่มาของช่ือถนนแหง่นี ้โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายรุ่วม 400 ปี สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมงิ ในถนนยา่นการค้า

แหง่นี ้เป็นแหลง่เสือ้ผ้าแบรนด์เนมทัง้ของจีนและต่างประเทศ รวมทัง้เคร่ืองประดบั อญัมณีชัน้เยี่ยม ร้านเคร่ืองดื่ม 

ร้านอาหารพืน้เมือง และร้านขายของที่ระลกึ ฯลฯ นอกจากนีย้งัมีสิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร   

 ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

23.00 น. อ าลาเมืองคนุหมิง เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU2853 

00.50 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

** กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเชค็ราคาอีกครัง้ ** 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุ

ครัง้ เพ่ือเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานัดหมายทวัร์ หากเกิด
ความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าท่ี

พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมด

เน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆก 
รณีคณะ 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,500 บาท 
 วีซา่แบบหมูค่ณะ ส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้ส าเนา

หน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมูลชดัเจน + รูปถ่ายเห็นใบหน้าชัดเจนพืน้หลังสีขาว 
สแกนได้หรือถ่ายรุปเองได้  และต้องสง่เอกสารลว่งหน้า 10 วนัก่อนเดนิทาง)  

         หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ
ทัง้สิน้ ท าให้ไม่สามารถย่ืนวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 2,200 
บาท พร้อมเอกสารเพิ่มเตมิเพ่ือท าการย่ืนค าขอวีซ่าเด่ียวผา่นศนูย์รับย่ืน    

         โปรดทราบ ผู้ ท่ีมีความประสงค์ ย่ืนค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ 
ดงัตอ่ไปนีต้ัง้แต ่ปี 2014 เป็นต้นมา ไม่สามารถย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ต้องย่ืนวีซ่าจีนแบบ
เดี่ยวเทา่นัน้ และใช้เวลามากกวา่ก าหนดการเดมิ 4 วนัท าการ 
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        1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.
คาซคัสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอดีุอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.
ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตรุกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 
24.โซมาเลีย   

        กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีด าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิก
ทนัที ไมส่ามารถน าไปใช้กบัการเดนิทางครัง้อ่ืนๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินคา่วี
ซา่ได้ทกุกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม 
สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. คา่ใช้จา่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองด่ืม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่

ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป ส่วนหวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแต่

ดลุพินิจและความพงึพอใจในการบริการของทา่น 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่อาจ

แก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่

สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, 
ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนัง่
บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ี
จะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการ
นัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหา
รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ 
มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

11. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
และทางบริษัทจะเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน/คน/วนั 

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 2,200 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 3,200 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
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3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า -ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง
เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบตัรตวัจริง, ส าเนาสูติบตัรและสูติบตัรของเด็ก

ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาติท่ี

ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หาก
สถานทตูตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทตูมีการ
โทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้
บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทตูจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษัททวัร์ไม่
ทราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่า
ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่า
ในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายใน
ระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาต

การท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดนิทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางตา่งด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,500 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  2,300 บาท 
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ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตรา
เข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบั

ร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 

 [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 สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มนัขึน้
ในอนาคต 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) 


