
 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 14905 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พระราชวงัโปตาลาน้อย | ภเูขาหิมะมงักรหยก(นัง่กระเช้าใหญ่)  |  หบุเขาสีนํา้เงิน 

เมืองในฝันแชงกรีล่า | เมืองโบราณล่ีเจียง | เมืองโบราณต้าหล่ี |  วดัหยวนทง   
 

เดนิทาง สิงหาคม-ธันวาคม 2562  

เร่ิมต้นเพียง 21,900.- 

SPECIAL PRICE เชียงใหม่บนิตรง คุนหมงิ แชงกรีล่า ล่ีเจียง  

หุบเขาสีน า้เงนิ 6 วัน 5 คืน  



 

  

 

 

  

วันที่ 1 
เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิง
ฉางสุ่ย)(MU2570 : 16.20-19.10) 

14.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ สายการไชน่าอีสเทิร์น (MU) โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

16.20 น. ออกเดินทางสู ่นครคุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย) โดยเที่ยวบินที่ MU2570 
19.10 น. เดินทางถึง สนามบินฉางสุ่ย นครคุนหมิง ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นําทา่นรับประทานอาหารคํ่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัราคาร 
      ที่พัก HANGLI HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 2 
คุนหมิง-ต้าหล่ี-เมืองโบราณต้าหล่ี-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ล่ีเจียง-เมือง
โบราณล่ีเจียง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 จากนัน้นําคณะเดินทางสู ่เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาประมาณ 5 ชัว่โมง) เขตปกครองตนเองของชนเผา่ไป๋ ทางตะวนัตกเฉียง

ใต้ของจีนในมณฑลยนูนานตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบเออ๋ไหก่บัภเูขาฉางซานท่ีระดบั 1,975 เมตรเหนือระดบันํา้ทะเล โดย
มีชนกลุม่น้อยอาศยัอยู่ร่วมกนักว่า 20 เชือ้ชาติ เดิมมีช่ือว่า “หนนัเจา” หรืออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) 
จนกระทัง่ชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจกัรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจกัรต้าหลี่ก็ถกู กุบไล
ขา่น ผู้ เป็นจกัรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยงัคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็นได้บนเส้นทางจากต้าหลี่ถึงลี่
เจียง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 จากนัน้นําท่านชม เมืองโบราณแห่งต้าหลี่  สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหออันเป็นนครหลวงของ

อาณาจักรโบราณน่านเจ้าชมซากเมืองเก่าและกําแพงเมืองโบราณพร้อมชมหลักศิลาหนันเจาซึ่งบันทึกเร่ืองราว
ความสมัพนัธ์ระหวา่งชาวน่านเจ้ากบัราชวงศ์ถงั ชม วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายตามตํานานเลา่ว่าเจ้าแม่กวนอิมได้
แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลงัเพื่อให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็น เมื่อทหารของฝ่ายศตัรูได้เห็นว่า
แม้แต่หญิงชรายงัแข็งแรงถึงเพียงนี ้ถ้าเป็นคนวยัหนุ่มสาวจะต้องมีพละกําลงัมากมายยากจะต่อสู้  จึงไม่ได้ทําการเข้า
โจมตีเมืองและถอยทพักลบัไปชาวเมืองจึงสร้างวดัแห่งนีข้ึน้ในสมยัราชวงศ์ถังเป็นวดัที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่ง
หนึง่ในต้าหลี ่ เข้าชมวดัเจ้าแมก่วนอิมแปลงกายตามตํานานเลา่วา่เจ้าแมก่วนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหิน
ใหญ่ไว้บนหลงัเพื่อให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็น เมื่อทหารของฝ่ายศตัรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายงัแข็งแรงถึงเพียงนี ้
ถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจะต้องมีพละกําลังมากมายยากจะต่อสู้  จึงไม่ได้ทําการเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไป
ชาวเมืองจึงสร้างวดัแหง่นีข้ึน้ในสมยัราชวงศ์ถงั เป็นวดัที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้าหลี่ เดินทางสูเ่มืองลี่
เจียง (ใช้เวลาประมาณ 2.30 – 3 ชัว่โมง) เป็นเมืองซึง่ตัง้อยู่ในหบุเขาที่มีทศันียภาพงดงามเป็นถ่ินที่อยู่ของชาวน่าซีถือ
เป็นชนกลุม่น้อยที่มีความน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมเช่น การมีโครงสร้างทางสงัคมแบบสตรีเป็น

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. เชียงใหม(่สนามบินเชียงใหม)่ - คนุหมิง(สนามบินคนุหมิงฉางสุย่)(MU2570 : 16.20-19.10) 
วนัท่ี 2.    คนุหมิง-ต้าหลี-่เมืองโบราณต้าหลี่-วดัเจ้าแมก่วนอิม-ลีเ่จียง-เมืองโบราณลีเ่จียง 
วนัท่ี 3. ภเูขาหิมะมงักรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-หบุเขาสนีํา้เงิน(ไป๋สุย่)-ลีเ่จียง-แชงกรีลา่-โค้งแรกแมน่ํา้แยงซีเกียง 
วนัท่ี 4. วดัลามะซงจ้านหลงิ-เมืองโบราณแชงกรีลา่-แชงกรีลา่-ฉู่สง-เมืองเก่าชาวเผา่อวี๋ 
วนัท่ี 5. ฉู่สง-คนุหมิง-ร้านบวัหิมะ-สวนนํา้ตกคนุหมิง-ประตมู้าทองไก่หยก 
วนัท่ี 6. วดัหยวนทง-คนุหมิง(สนามบินคนุหมิงฉางสุย่)-เชียงใหม(่สนามบินเชียงใหม)่ (MU2569 :14.30-15.20) 



ใหญ่ นอกจากนัน้ยงัมีอกัษรภาพอนัเป็นเอกลกัษณ์อีกด้วย จากนัน้นําทา่นชม เมอืงโบราณลี่เจียง หรือเมืองโบราณต้า
เหยียนเจิง้ซึง่เป็นเมืองที่สร้างขึน้มาในสมยัต้นราชวงศ์ถงัมีประวตัิยาวนานกวา่ 1,300 ปีตวัเมืองตัง้อยูท่า่มกลางการโอบ
ล้อมด้วยสายนํา้น้อยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมงักรดําพืน้ท่ีตัง้ของเมืองโบราณแห่งนีม้ีรูปร่างลกัษณะคล้ายหินฝนหมึกจีน
ในเขตเมืองโบราณยงัคงความงามในอดีตไว้อยา่งสมบรูณ์เช่นอาคารไม้แบบจีนโบราณต้นหลิวริมธารที่ยงัคงปลิวไปมา
ตามสายลมลาํธารนํา้ที่ไหลผา่นเมืองแหง่นีด้้วยความสวยงามเหลา่นีท้ําให้เมืองโบราณลีเ่จียงได้ถกูบนัทกึเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมของโลกโดยองค์การยเูนสโกนอกจากนีย้ามคํ่าคืนก็มีการประดบัไฟแสงสงีดงามอีกด้วย 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั GREEN MELODY HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 3 
ภเูขาหมิะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-หุบเขาสีน า้เงนิ(ไป๋สุ่ย)-ล่ีเจียง-
แชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น า้แยงซีเกียง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 

 
 นําคณะโดยสารกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึน้สูบ่ริเวณจุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยกที่ความสงูระดบั 4,506 เมตรให้

ทา่นได้สมัผสัความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภเูขาแห่งนี ้บริเวณเขามีต้นฉําฉายนูนานที่มีอายกุว่าพนัปีเทือกเขานีห้าก
มองดูแล้วลกัษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของช่ือเทือกเขา  เดินทางสู่ หุบเขาสีน า้เงิน (Blue 
Valley) หบุเขาที่อยูต่ิดด้านหลงัของภเูขาหิมะมงักรหยก ทศันียภาพสวยงามกบัทะเลสาบสีฟ้าคราม นํา้ตกหินปนูขนาด
เล็กและภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นพืน้หลงั นํา้ที่ไหลผ่านหุบเขานีค้ือนํา้ที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกรหยก 
เนื่องจากจุดนีม้ีทิวทศัน์ที่สวยงามที่มีฉากหลงัคือภเูขาหิมะมังกรหยกมีนํา้ตกและแม่นํา้กึ่งทะเลสาบจึงเป็นที่นิยมของ



ศิลปินนกัวาดภาพและคูรั่กที่มกัจะมาถ่ายภาพที่นา่ประทบัใจ 
 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

 จากนัน้ท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตีย้น “แชงกรีล่า” (ใช้เวลาประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง) ซึ่งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตน่าซีของเมืองล่ีเจียงและ
อาณาจกัรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคนุหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอดุมไปด้วยธรรมชาติ
ท่ีงดงามของป่าไม้ทุง่หญ้าภเูขาทะเลสาบและสตัว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกบัทศันียภาพท่ีงดงาม 
สถานท่ีแห่งนีจ้ึงได้ช่ือว่า“ดินแดนแห่งความฝัน” ระหว่างทางแวะชม โค้งแรกแม่นํา้แยงซีเกียง เกิดจาก
แม่นํา้แยงซีท่ีไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นท่ีราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหัก
เส้นทางโค้งไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โค้งแรกแม่น า้แยงซี” ขึน้  

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

วันที่ 4 
วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-แชงกรีล่า-ฉู่สง-เมืองเก่า
ชาวเผ่าอวี๋ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
 เที่ยวชม วัดลามะซงจ้านหลิน ตัง้อยู่บริเวณตีนเขาฝอปิงห่างจากเมืองจงเตีย้นไปทางเหนือ 4 กิโลเมตรสร้างขึน้ในปี

ค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะที่มีอายเุก่าแก่กวา่ 300 ปีมีพระลามะจําพรรษาอยูก่วา่ 700 รูปสร้างขึน้ในสมยัการปกครองของ
ดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึง่ใกล้เคียงกบัสมยัอยธุยาตอนต้นในช่วงศตวรรษที่ 17 สมยัจกัรพรรดิคงัซีแห่งราชวงศ์ชิงได้มีการ
ซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครัง้โครงสร้างของวัดแห่งนีส้ร้างตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ที่มี
หอประชุมหลกั 2 ห้องและโอบล้อมไปด้วยห้องพกัสําหรับพระกว่า 100 ห้องนอกจากนีย้งัมีโบราณวัตถุอีกมากมาย
รวมทัง้รูปปัน้ทองสมัฤทธ์ิท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุ นําชมเมืองโบราณแชงกรีล่าเป็นศูนย์รวมของวฒันธรรมชาวทิเบต
ลกัษณะคล้ายชมุชนเมืองโบราณทิเบตซึง่เต็มไปด้วยร้านค้าของคนพืน้เมืองและร้านขายสนิค้าที่ระลกึมากมาย 



 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

 จากนัน้นําคณะเดินทางสู ่เมืองฉู่สง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง)ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีความสําคญัของ
มณฑลยนูนานเต็มไปด้วยมนต์ขลงัและเสน่ห์แห่งอาณาจกัรโบราณเมืองฉู่สงหรือชาวเผ่าอวี๋ นําท่านชม เมืองเก่าชาว
เผ่าอวี๋   เป็นเมืองที่สร้างขึน้มาเพื่ออตุสาหกรรมท่องเที่ยวของมณฑลยนู  โดยสร้างมาจากวฒันธรรมที่ยิ่งใหญ่ของชน
ชาติหยี(อวี๋)ที่มีช่ือเสยีงมากในยคุมองโกล ในเมืองเก่านีม้ีที่จําหนา่ยของที่ระลกึสาํหรับซือ้เป็นของฝาก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั YIREN GUZHEN HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 5 ฉู่สง-คุนหมงิ-ร้านบัวหมิะ-สวนน า้ตกคุนหมงิ-ประตูม้าทองไก่หยก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 หลงัอาหารเช้านําคณะเดนิทางสู ่เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมืองเอกและเป็นเมืองท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพืน้ท่ีถึง 
15,561 ตารางกิโลเมตร อยูส่งูเหนือระดบันํา้ทะเลประมาณ 2,000 เมตรคนุหมิงได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งฤดู
ใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศท่ีเย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งท่ีมีเสน่ห์ดึงดูด
นกัทอ่งเท่ียวก็คือธรรมชาตท่ีิสวยงาม   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนให้ท่านนวดฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพผ่อนคลาย

ความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซํา้ใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่ รู้จักกันดีในช่ือ “ครีมบัวหิมะ” 
สรรพคณุเป็นเลศิในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผพุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจําบ้าน จากนัน้นําท่านชม สวนน า้
คุนหมิง สวนสาธารณะใจกลางเมืองคนุหมิง ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พกัผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของ
ชาวเมืองคนุหมิงเลยทีเดียว เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกนั ภายในประกอบไปด้วยนํา้ตก
และทะเลสาบอีก 2 แหง่ ท่ีสร้างขึน้ด้วยฝีมือมนษุย์ ไฮไลท์ของสวนอย่างนํา้ตกใหญ่ยกัษ์นัน้ กว้างกว่า 400 เมตรและมี
ความสงูถึง 12.5 เมตร ถือเป็นนํา้ตกฝีมือมนษุย์ที่ยาวเป็นอนัดบัของเอเชีย เบือ้งลา่งนํา้ตกเป็นทะเลสาบท่ีมทีางเดินพาด
อยู ่สามารถเดินชมวิวสวยๆ ได้ ถ้าเดินขึน้ไปบริเวณ Visitor'center จะสามาถชมวิวทะสาบกว้างเหนือนํา้ตกได้อีกด้วย 

นอกจากนีร้อบๆ ทะเลสาบยงัมีทางเดินให้เดินเล่นพกัผ่อนหย่อนใจ  จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ท่ีถนนท่ีเก่าแก่
ท่ีสดุของเมืองคนุหมิง ซึ่งมีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก ภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปีจี้ จน



เป็นท่ีมาของช่ือถนนแห่งนี ้โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายรุ่วม 400 ปี สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง ใน
ถนนย่านการค้าแห่งนี ้เป็นแหล่งเสือ้ผ้าแบรนด์เนมทัง้ของจีนและตา่งประเทศ รวมทัง้เคร่ืองประดบั อญั
มณีชัน้เย่ียม ร้านเคร่ืองด่ืม ร้านอาหารพืน้เมือง และร้านขายของท่ีระลึก ฯลฯ นอกจากนีย้งัมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

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

วันที่ 6 วัดหยวนทง-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-เชียงใหม่(สนามบิน
เชียงใหม่) (MU2569 :14.30-15.20) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 เข้าชมวัดหยวนทงซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตัง้อยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทาง

พระพทุธศาสนาที่ใหญ่ที่สดุในคนุหมิงอายเุก่าแก่กวา่พนัปีภายในวดัตกแตง่ร่มร่ืนสวยงามกลางลานมีสระนํา้ขนาดใหญ่ 
มีสะพานข้ามไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระด้านหลงัวดัเป็นอาคารสร้างใหมป่ระดิษฐานพระพทุธรูปพระพุทธชินราช
(จ าลอง)ซึง่พลเอกเกรียงศกัดิ์ ชมะนนัทน์ นายกรัฐมนตรีคนท่ี 15 ของไทยให้อญัเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ท่ีวดัหยวนทง 

 

 
  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
 ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย 



14.30 น. อําลา เมืองคุนหมิง เดินทางกลบั เชียงใหม่ โดย สายการบินไชนา่อีสเทิร์น (MU) เทียวบินที่ MU2569   
15.20 น. ถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพทกุทา่น 

  

โปรแกรมการเดนิทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย 

อัตราค่าบริการ  : SPECIAL PRICE เชียงใหม่บนิตรง คุนหมงิ แชงกรีล่า ลี่เจียง หุบเขาสีน า้เงนิ 6 วัน 5 คนื โดยไชน่าอิสเทร์ินแอร์ไลน์  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 08-13 ส.ค.  62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 16,400.- 
วนัท่ี 17-22 ก.ย. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 16,400.- 
วนัท่ี 11-16 ต.ค. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 16,900.- 
วนัท่ี 19-24 พ.ย. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 16,400.- 
วนัท่ี 05-10 ธ.ค. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,00.- 16,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน รวมวซ่ีา 
 

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

กรณีลูกค้า ท่ีไม่ได้อยู่ในพืน้ท่ี 12 จังหวัดภาคเหนือ เก็บเพิ่มท่านล่ะ 750 บาท) 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 180 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ีถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกครัง้ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความ

ถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การชําระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจํา 

4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจํากบัสายการบินหรือคา่มดัจําที่พกัโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 
Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 



กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 

 

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

อบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 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 + ภาษีนํา้มนั  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัทําการ ทา่นละ 1,000 บาท 

(ยื่นวีซา่จีนท่ีเชียงใหม่) ผู้ยื่นคําขอวีซา่จะต้องมีภมูิลาํเนาในทะเบียนบ้านดงัตอ่ไปนี ้              
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 กรณีลูกค้าที่ไม่ได้มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดภาคเหนือ ต้องยื่นวีซ่าจีนที่กรุงเทพฯ 
คา่ใช้จ่ายเพิ่ม 750 บาทจากราคาทวัร์ และไมร่วมคา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เอกสาร)  

3. กระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีที่นํา้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินนํา้หนกัตาม
สายการบินกําหนด 

4. คา่ทําหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ทําใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนต่างด้าว 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
9. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 180 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
ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สํารองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกั
ในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษัทฯขนสง่ หรือ หนว่ยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แต่จะ
ไมค่ืนเงินให้สาํหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะ
ไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบริษัทจะเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จากทา่น
เป็นจํานวนเงิน 300 หยวน/คน/ร้าน 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว(เชียงใหม่) 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถอืพาสสปอร์ตไทย 
**ยื่นวีซา่เดี่ยวที่เชียงใหมม่ีคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัทําการ 1,000 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัทําการ 1,800 บาท  
**กรณียื่นวีซา่เดี่ยวที่กรุงเทพมีคา่บริการดงันี ้** 
-ยื่นธรรมดา 4 วนัทําการ 1,750 บาท  
-ยื่นดว่น 2 วนัทําการ 2,875 บาท 
1. หนงัสอืเดินทางที่มีอายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมชํ่ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง สาํหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-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. สาํหรับผู้ที่ถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องทําเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวี

ซา่ 
4. สาํเนาทะเบียนบ้าน และสาํเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุํ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, สําเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาว

โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไมไ่ด้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง 

หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบั
การออกวีซา่ เลม่ที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริ ษัททวัร์ อย่างน้อย 5-7 
วนัทําการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเข้าใจวา่สถานทตูจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยื่นวีซา่ใหม ่การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

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

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการทํางานในประเทศไทย

เทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ด้ทํางานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว(เลม่เหลอืง) ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้ เดินทาง

จะต้องไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

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

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง สาํหรับประทบัตราวีซา่ และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้า
เต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จํานวน 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. ใบอนญุาตการทํางาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการทํางาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบสาํเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบัร้านท่ีแปล 
 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. นํารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นทําวีซา่ 
4. นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ 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 เน่ืองจากสภาวะนํา้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้มนัขึน้ในอนาคต 
ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีนํา้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 



 

**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..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ............................................................................................................... 
ตําแหนง่งาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูส่ถานท่ีทํางาน/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  อาจทาํให้ทา่น
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดทําตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 

 


