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 ชมเมอืงโบราณตา้หลี ่และก าแพงเมอืงโบราณตา้หลี ่
    

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  7-11, 22-26 ก.ย. 60 23,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  11-15 ต.ค.  60 23,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  20-24 ต.ค.  60 (ปิยะ) 24,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  15-19 พ.ย. / 28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 60 23,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  02-06 ธ.ค. 60 (วนัพอ่) 24,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  28 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 61 / 29 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61 29,900.- 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-คนุหมงิ-ตา้หลี ่  ✈ O Z MAX HOTEL 

2 
เมอืงโบราณตา้หลี+่ก าแพงโบราณ-ชมทะเลสาบเออ๋ไห-่วัดเจา้

แมก่วนอมิ-ตา้หลี-่ลีเ่จยีง-สระมังกรด าเมอืงโบราณลีเ่จยีง 
O O O 

GUAN GUANG 
HOTEL 

3 
ภเูขาหมิะมังกรหยก(น่ังกระเชา้ใหญ)่-โชวจ์างอวีโ้หมว-อทุยาน

น ้าหยก-รา้นสาหรา่ยเกลยีวทอง-ตา้หลี ่
O O O Z MAX HOTEL 

คนุหมงิ ตา้ลี ่ล ีเ่จยีง ภเูขาหมิะมงักรหยก 

                         5 วนั 4 คนื (TG)     
โดยสายการบนิไทย 
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4 
ตา้หลี ่- คนุหมงิ-รา้นบัวหมิะ-รา้นไขม่กุ-ต าหนักทองจนิเตีย้น- 

รา้นหยก - SHOPPING 
O O O LONGWAY HOTEL 

5 รา้นชา-วัดหยวนทง-กรงุเทพฯ O O ✈  

วนัแรก กรงุเทพฯ-คนุหมงิ-ตา้หลี ่

08.00น. คณะพรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 4 

เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (TG)โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

10.50น. ออกเดนิทางสู ่นครคนุหมงิ โดยเทีย่วบนิที ่TG 612 

หมายเหตุ : กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตรงกบัวนัพฤหสับด ีและวนัอาทติย ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 
เครือ่งบนิจะแวะรบั-ส่ง ผูโ้ดยสารทีส่นามบนิเชยีงใหม่ ท าใหเ้วลาขาไปเร็วขึน้ และขา
กลบัถงึชา้กวา่ก าหนด  ตามเวลาดงันี ้
BKK - KMG      TG612      09.30-14.05 น. 

KMG - BKK      TG613      15.20-18.10 น. 

 

14.05น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ เมืองเอกและเป็นเมืองทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถงึ 24 เผ่าครอบคลุม

พืน้ทีถ่งึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยู่สงูเหนือระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร  

คนุหมงิไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งฤดใูบไมผ้ลเิพราะมีภูมอิากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่

รอ้นหรือหนาวจนเกนิไปแลว้ ส ิง่ทีม่ีเสน่หด์งึดูดนักท่องเทีย่วก็คอืธรรมชาตทิีส่วยงาม 

ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าคณะเดนิทางสูเ่มอืงตา้หลี ่เขตปกครองตนเอง

ของชนเผ่าไป๋ ทางตะวันตกเฉียงใตข้องจีนในมณฑลยูนนานตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบ

เอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล โดยมีชนกลุ่มนอ้ย

อาศยัอยู่ร่วมกนักว่า 20 เชือ้ชาต ิเดมิมีชือ่ว่า “หนันเจา” หรืออาณาจักรน่านเจา้ (ค.ศ. 

738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ไดเ้ขา้มาสถาปนาอาณาจักรตา้หลี ่(ค.ศ. 937) และ

ตอ่มาในค.ศ. 1253 อาณาจักรตา้หลีก่็ถกู กบุไลขา่น ผูเ้ป็นจักรพรรดชิาวมองโกลพิชติ

ลง แตก่็ยังคงเหลอืร่องรอยอารยธรรมเกา่ใหพ้บเห็นไดบ้นเสน้ทางจากตา้หลีถ่งึลีเ่จยีง 

 

 
 

 
 
 

ใชเ้วลา
เดนิทาง

ประมาณ 

4-5 ช ัว่โมง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที่  Z MAX HOTEL OR SAME  

วนัทีส่อง เมอืงโบราณตา้หลี-่ก าแพงโบราณ-ทะเลสาบเออ๋ไห-่วดัเจา้แมก่วนอมิ-ตา้หลี-่ลีเ่จยีง-

สระมงักรด า-เมอืงโบราณลีเ่จยีง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร    

  เทีย่วชมเมอืงโบราณแหง่ตา้หลี ่สมัผัสบรรยากาศอันสงบเงยีบของเมอืงไทเ่หออันเป็น

นครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจา้ชมซากเมอืงเกา่และก าแพงเมืองโบราณพรอ้ม

ชมหลกัศลิาหนันเจาซึง่บันทกึเรือ่งราวความสมัพันธร์ะหว่างชาวน่านเจา้กับราชวงศถ์ัง 

น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบเอ๋อไห(่ERHAI LAKE)เพื่อชมความงามของทะเลสาบ

ทะเลสาบเอ๋อไห่ตั ้งอยู่บนที่ราบสูงในมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใตข้อง

สาธารณรัฐประชาชนจีนทีร่ะดับความสงู 1,972 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล มีความยาว

จากรมิฝ่ังทศิเหนือจรดทศิใต ้ 40 กโิลเมตร และจากทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก

ประมาณ 7-8 กโิลเมตร มีพื้นที ่ 250 ตารางกโิลเมตร จงึเป็นทะเลสาบบนทีร่าบสงูที่

ใหญ่เป็นอันดับสองในสาธารณรัฐประชาชนจีน เขา้ชมวดัเจา้แม่กวนอมิแปลงกาย

ตามต านานเลา่ว่าเจา้แม่กวนอมิไดแ้ปลงกายเป็นหญงิชราแบกกอ้นหนิใหญ่ไวบ้นหลัง

เพือ่ใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็น เมื่อทหารของฝ่ายศัตรูไดเ้ห็นว่าแมแ้ต่หญงิชรา

ยังแข็งแรงถงึเพียงนี้ ถา้เป็นคนวัยหนุ่มสาวจะตอ้งมีพละก าลังมากมายยากจะต่อสู ้จงึ
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ไม่ไดท้ าการเขา้โจมตเีมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจงึสรา้งวัดแห่งนี้ข ึน้ในสมัย

ราชวงศถ์งั เป็นวัดทีม่ปีระตมิากรรมเยีย่มยอดแห่งหนึง่ในตา้หลี ่

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงลีเ่จยีง เป็นเมืองซึง่ตัง้อยู่ในหุบเขาทีม่ีทัศนียภาพงดงามเป็นถิน่ทีอ่ยู่

ของชาวน่าซถีอืเป็นชนกลุม่นอ้ยทีม่คีวามน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม

เชน่ การมีโครงสรา้งทางสงัคมแบบสตรีเป็นใหญ่ นอกจากนัน้ยังมีอักษรภาพอันเป็น

เอกลักษณ์อีกดว้ย เขา้ชมสวนสาธารณะเหยหลงถาน หรอื สระน า้มงักรด า อยู่ที่

ทางชานเมอืงดา้นเหนือเลา่กนัว่าเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่นทีน่ั่นยังเป็นบ่อน ้าธรรมดาอยู่มาวัน

หนึง่มชีาวบา้นเห็นมังกรด าโผลข่ ึน้มาจากบ่อน ้าแห่งนัน้ ชาวนาซมีีความเชือ่เรื่องมังกร

อยู่แลว้ จงึตัง้ชือ่บ่อน ้าน่ันว่า บ่อน ้ามังกรด า ปัจจุบันไดป้รับปรุงใหเ้ป็นสวนสาธารณะที่

สวยงาม จัดสรา้งสะพานศาลาพักผ่อนแบบเกง๋จนี สองขา้งทางมตีน้เกาลดัขึน้เต็มมีเนื้อ

ทีป่ระมาณ 4 ตารางกโิลเมตร ไดม้กีารจัดแบ่งสว่นอย่างเหมาะสมเป็นบ่อน ้าใน และบ่อ

น ้านอก มสีะพานหนิอ่อนกัน้ น ้าในบ่อผุดขึน้มาจากใตด้นิในลักษณะเป็นตาน ้า จากนัน้

น าท่านชมเมอืงโบราณลีเ่จยีงหรือเมืองโบราณตา้เหยียนเจิง้ ซ ึง่เป็นเมืองที่สรา้ง

ข ึน้มาในสมัยตน้ราชวงศถ์งั มปีระวัตยิาวนานกว่า 1,300 ปี ตวัเมอืงตัง้อยู่ท่ามกลางการ

โอบลอ้มดว้ยสายน ้านอ้ยใหญ่ทีไ่หลมาจากสระมังกรด า พืน้ทีต่ัง้ของเมอืงโบราณแห่งนี้

มรีูปร่างลกัษณะคลา้ยหนิฝนหมกึจนี ในเขตเมอืงโบราณยังคงความงามในอดตีไวอ้ย่าง

สมบูรณ์ เชน่ อาคารไมแ้บบจนีโบราณ ตน้หลวิรมิธารทีย่ังคงปลวิไปมาตามสายลม ล า

ธารน ้าทีไ่หลผ่านเมอืงแห่งนี้ ดว้ยความสวยงามเหล่านี้ท าใหเ้มืองโบราณลีเ่จียงไดถู้ก

บันทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองคก์ารยูเนสโก นอกจากนี้ยามค ่าคนืก็มี

การประดบัไฟแสงสงีดงามอกีดว้ย 

ใชเ้วลา
ประมาณ 

2.30 ช ัว่โมง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที่ GUAN GUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่าม ภูเขาหมิะมงักรหยก(น ัง่กระเชา้ใหญ)่-IMPRESSION (โชวจ์างอวีโ้หมว)-อุทยานน า้

หยก-รา้นสาหรา่ยเกลยีวทอง-ตา้ลี ่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าทกุทา่นเดนิทางสูภ่เูขาหมิะมงักรหยก ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่า

ลี่เจียง เป็นภูเขาสูงที่ตัง้ตระหง่าน ซึง่มีหมิะปกคลุมอยู่ตลอดทัง้ปี จากนั้นน าท่าน

โดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้ใหญ่) ข ึน้สูบ่รเิวณจุดชมววิ บนเขาหมิะมงักรหยก

ทีค่วามสงูระดบั 4,506 เมตร ใหท้า่นไดส้มัผัสความหนาวเย็นและยิง่ใหญ่ของภเูขาแห่ง

นี้ และเมือ่มองจากระยะไกลจะเห็นเป็นลกัษณะคลา้ยมังกรก าลงัเลือ้ย สขีาวของหมิะที่

ปกคลมุอยู่นัน้ดรูาวกบัหยกขาวทีต่ดักบัสนี ้าเงนิของทอ้งฟ้า คลา้ยมังกรขาวบนฟากฟ้า 

จึงเป็นที่มาของชื่อ ภูเขาหมิะมงักรหยก น่ังเอง จากนั้นชม IMPRESSION 

LIJIANG โชวอ์ันยิง่ใหญ่ โดยผูก้ ากบัชือ่กอ้งโลก จางอวีโ้หมว ไดเ้นรมติใหภู้เขาหมิะ

มังกรหยกเป็นฉากหลงั และบรเิวณทุง่หญา้เป็นเวทกีารแสดง โดยใชนั้กแสดงกว่า 600 

ชวีติ แสง ส ีเสยีงการแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชวีติความเป็นอยู่ และชาวเผ่า

ต่างๆ ของเมืองลี่เจียงความส าเร็จของการแสดงคงตอ้งยกเครดติใหก้ับจางอี้โหมวผู ้

ก ากับชาวจีนที่มีชือ่เสยีงในระดับโลกที่ล่าสุดไดฝ้ากผลงานไหก้ับพธิีเปิด-ปิดกีฬา

โอลมิปิก(BEIJING 2008) ทีส่รา้งความประทบัใจไปทัง้โลกเมือ่ปลายปี 2551 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย เดนิทางสู ่อทุยานน า้หยก ซ ึง่มตีาน ้าธรรมชาตผิุดข ึน้มา 2 ตา เป็นน ้าทีซ่มึมาจากการ

ละลายของน ้าแข็งบนภเูขาหมิะมังกรหยก เป็นสถานทีแ่สดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี

กลมกลนืกบัธรรมชาต ิประกอบดว้ยประตสูวรรคซ์ ึง่มรีูปปั้นแกะสลกัดว้ยไม ้ขา้งขวาเป็น

 
 

 
ใชเ้วลา
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พ่อ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน ้าตกมังกรทีไ่หลหลั่งไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 3 ชัน้ ชัน้แรก

ชือ่ว่ามังกรออกถ ้า ชัน้ที่สองชือ่ว่ามังกรเล่นน ้า ชัน้ทีส่ามชือ่ว่ามังกรโบยบนิ และยังมี

ตน้ไมเ้ทวดาซึง่เป็นทีส่กัการบูชาของคนในพืน้ทีม่อีายุมากกว่า 500 ปี จากนัน้ชมสนิคา้

สาหร่ายเกลียวทอง พืชใตน้ ้ าล ้าคุณค่าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพชัน้ยอด ซึ่งมี

สารอาหารอยู่นับไม่ถว้น อาท ิอาหารเสรมิ ครีมสาหร่ายพอกหนา้ จากนั้นน าท่าน

เดนิทางกลบัสูเ่มอืงตา้หลี ่

ประมาณ 

2.30 ช ัว่โมง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที่ Z MAX HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่ ี ่  ตา้หลี ่- คนุหมงิ - ยาบวัหมิะ - รา้นไขม่กุ - ต าหนกัทองจนิเตีย้น -รา้นหยก -อสิระชอ้ปป้ิง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 เดนิทางกลบัสูค่นุหมงิโดยรถโคช้ปรับอากาศ ใหท้า่นไดช้มทศันียภาพทีง่ดงาม ตลอด

สองขา้งทาง น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นบวัหมิะและศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีนวด

ฝ่าเทา้เพื่อสขุภาพผ่อนคลายความเมื่อยลา้กับยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซ ้าใคร

พรอ้มชมครมีเป่าซูถ่งัหรอืทีรู่จ้ักกนัดใีนชือ่ “ครมีบัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษา

แผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามัญประจ าบา้นจากนัน้แวะชม รา้นไขมุ่ก 

ใหท้า่นเลอืกซือ้ครมีและเครือ่งประดบัทีท่ าจากไขมุ่กน ้าจดื 

ใชเ้วลา

ประมาณ 

4 ช ัว่โมง 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย น าทา่นชมความงามของ ต าหนกัทองจนิเตีย้น ในอดตีเคยเป็นทีพ่ักของอู๋ซันกุย้ “ขุน

ศกึผูข้ายชาต”ิ และนางงามเฉินหยวนหยวน เป็นต าหนักทีม่ีฝาผนังและหลังคาสรา้ง

ดว้ยทองเหลอืงถงึ 380 ตนั จงึท าใหต้ าหนักมคีวามสวยเดน่ แลดูเสมือนทอง จงึไดช้ือ่

ว่า “ ต าหนักทอง ” นับไดว้่าเป็นต าหนักที่ใหญ่ทีส่ดุของจีน จากนัน้แวะชมหยก ทีม่ี

คณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผี

เซียะสัตว์มงคลที่มีชือ่เสยีง จากนั้น อสิระชอ้ปป้ิง ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อสนิคา้ต่างๆ 

รวมถงึสนิคา้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ ฝากญาตสินทิ มติรสหายกอ่นกลบั  

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร สกุีเ้ห็ด 

พกัที่ LONGWAY  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

วนัทีห่า้ รา้นชา – วดัหยวนทง - กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 แวะ ชมิชา ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน จากนั้นน าคณะเขา้ชม วดั

หยวนทง ซ ึง่เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตัง้อยู่ที่ถนนหยวนทงเจียง

เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมงิอายุเก่าแก่กว่าพันปีภายในวัด

ตกแตง่ร่มรืน่สวยงามกลางลานมสีระน ้าขนาดใหญ่ มีสะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่ม

กลางสระดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่ประดษิฐานพระพุทธรูปพระพุทธชนิราช

(จ าลอง)ซึง่พลเอกเกรยีงศกัดิ ์ชมะนันทนน์ายกรัฐมนตรีคนที ่15 ของไทยใหอ้ัญเชญิ

ไปประดษิฐานไว ้ณ ทีว่ัดหยวนทงแห่งนี้ 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   อาหารกวางตุง้ 

บา่ย สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นสูส่นามบนิ  

15.20น. อ าลานครคนุหมงิเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 613 

หมายเหตุ : กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตรงกบัวนัพฤหสับด ีและวนัอาทติย ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 
เครือ่งบนิจะแวะรบั-ส่ง ผูโ้ดยสารทีส่นามบนิเชยีงใหม่ ท าใหเ้วลาขาไปเร็วขึน้ และขา
กลบัถงึชา้กวา่ก าหนด  ตามเวลาดงันี ้
BKK - KMG      TG612      09.30-14.05 น. 

KMG - BKK      TG613      15.20-18.10 น. 

 

18.10น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
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โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 

อตัราคา่บรกิาร  โปรแกรมคนุหมงิ ตา้หลี ่ล ีเ่จยีง ภูเขาหมิะมงักรหยก (TG) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 ทา่น) 

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

พกัเดีย่ว 

เพ ิม่ 

วนัที ่7-11, 22-26 ก.ย. 60 23,900 23,900 22,900 4,300 

วนัที ่11-15 ต.ค. 60 24,900 24,900 23,900 4,300 

วนัที ่20-24 ต.ค. 60 (ปิยะ) 23,900 23,900 22,900 4,300 

วนัที ่15-19 พ.ย. 60  23,900 23,900 22,900 4,300 

วนัที ่28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 60 23,900 23,900 22,900 4,300 

วนัที ่02-06 ธ.ค. 60 24,900 24,900 23,900 4,300 

จอยแลนดร์าคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 15,400.- /ทา่น 

วนัที ่28 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 61 29,900 29,900 28,900 5,500 

วนัที ่29 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61 29,900 29,900 28,900 5,500 

จอยแลนดร์าคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 19,400.- /ทา่น 
 

 

*** ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละทปิคนขบัรถ *** 

***วนัละ 20 หยวน รวมท ัง้หมด 5 วนั ทา่นละ 100 หยวน ทรปิ/ทา่น*** 

** แจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ เพือ่

เช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมท ัง้ไฟลบ์นิและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษิทั

ไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 
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    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 -20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดย

การผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. การยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีแบบธรรมดา 4 วันท าการ (วซีา่เดีย่ว) 

7. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพ ิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษิทัได ้** 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามนั  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักกโิลกรัมละ 500 บาท 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกด ์วนัละ 10 หยวนตอ่คน/วนั และทปิคนขบัรถ วนัละ 10 หยวนตอ่คน/วนั  เดนิทางท ัง้หมด 5 วนั จา่ย

ทปิไกด ์50 หยวน คนขบัรถ 50 หยวน รวมท ัง้หมด 100 หยวน/ตอ่คน 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอุบตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่น

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้

จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 
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เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ีขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ไม่เห็นฟันมองเห็นใบหนา้และใบหูทัง้สองขา้งอย่าง

ชดัเจน ไมส่วมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการปกตขิาว ไม่สวมเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู 

เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถา่ยมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่ง แจง้เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้ (แจง้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่) 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบส าเนาสตูบิัตร และสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลด

แบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8.  ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน (กรณีทีป่ระกอบธุรกจิสว่นตวั กรณุาแจง้ดว้ยวา่ทา่น  

     ท าธุรกจิอะไร) ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของ  

     ญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปีญัหา  

     ปล.สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั 

8. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 

วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

9. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

10. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบ

ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ช ้

บัตร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอย่างด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหว่างเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศ

จนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื่องจาก

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100 บาท 

    - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

2.1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

     2.2. รูปถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ไม่เห็นฟัน เห็นใบหนา้และใบหูทัง้สองขา้งอย่าง

ชดัเจนและไมส่วมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว เสือ้นักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการปกตขิาว ไมส่วม เครือ่งประดบั สรอ้ย 

ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถา่ยมอีายไุม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ  

        และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯ 

จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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2.3.ใบอนุญาตการท างาน   

2.4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

        2.5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 2.6.กรณีสมรสกบัคนไทยตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทบัรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซี่า ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี 

ลตัเวยี ลกัเซมเบริก์ สาธารณรฐัมอลตา เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี 

สโลเวเนยี สเปน สวเีดน สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซี่าเขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซี่าโดย 

ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ  

เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนัข ึน้ใน

อนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพ ิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

 

**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)…………………………………………………….. 

ต าแหนง่งาน ............................................................................................................................. .......... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพห์ญ่) 

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

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

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 
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ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

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

.............................ปี................................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่สะดวก

ภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 

ทวัร์จีนทุกเดอืน 2560-2561  สอบถามผ่านไลน์ >>  คลิ๊ก  
ทวัร์จีน มกราคม  ทวัร์จีน กุมภาพันธ์  

ทวัร์จีน มนีาคม  ทวัร์จีน เมษายน  

ทวัร์จีน พฤษภาคม  ทวัร์จีน มถุินายน  

ทวัร์จีน กรกฎาคม  ทวัร์จีน สิงหาคม  

ทวัร์จีน กนัยายน  ทวัร์จีน ตุลาคม  

ทวัร์จีน พฤศจิกายน  ทวัร์จีน ธันวาคม  

 

 

 

 

https://goo.gl/lG2dy6
https://goo.gl/nDzvZj
https://goo.gl/FW2ZGx
https://goo.gl/PBtswM
https://goo.gl/EoWoaP
https://goo.gl/1PSgxX
https://goo.gl/jxWkTt
https://goo.gl/jYoybj
https://goo.gl/ue1w75
https://goo.gl/4VySFN
https://goo.gl/LMUZJJ
https://goo.gl/oTqCfP
https://goo.gl/RG12B8

