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วดัลามะ(พระราชวงัโปตาลงจ าลอง) | หบุเขาพระจนัทรสี์น า้เงิน (รวมกระเชา้) | เมืองเก่าจงเตีย้น 
ไป๋สุ่ยเหอ(หบุเขาสีน า้เงิน) | ภเูขาหิมะมงักรหยก(รวมกระเชา้ใหญ่)  | เมืองโบราณล่ีเจียง 

 
 

บนิตรงลีเ่จยีง แชงกรีล่า เทีย่ว 2 ภูเขาหมิะ  วัดลามะ 5 วัน 4 คนื  

เดนิทาง  ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 

เร่ิมต้นเพยีง  14,900.- 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่ีเจียง (สนามบินล่ีเจียงซานยี่) 
(8L826 : 13.15-16.30) 

10.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู10 เคานเ์ตอร ์W สายการบินลคักีแ้อร ์โดยมี
เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุทา่น 
*เคานเ์ตอรส์ายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันเดินทางกรุณาเปิดโทรศัพทไ์ว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่โทรแจ้ง
เค้านเ์ตอรใ์นกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง* 

 
 บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

13.15 น. ออกเดินทางสู ่เมืองลี่เจียง(สนามบินลี่เจียงซานยี)่ โดยเที่ยวบินที่  8L826 
16.30 น. เดินทางถึงเมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึง่ตัง้อยูใ่นหบุเขาที่มีทศันียภาพงดงามเป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวนา่ซีถือเป็นชนกลุม่นอ้ยทีม่ี

ความน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมเช่นการมีโครงสรา้งทางสงัคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนัน้ยงัมี

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – ลีเ่จียง (สนามบินลีเ่จียงซานยี่) (8L826 : 13.15-16.30) 
วนัท่ี 2.  ลีเ่จียง – แชงกรลีา่ – ช่องแคบเสอืกระโจน – เมืองเก่าจงเตีย้น 
วนัท่ี 3.  วดัลามะซงจา้นหลงิ – หบุเขาพระจนัทรส์นี  า้เงิน – แชงกรลีา่ – ลีเ่จียง – เมืองเก่าซูเ่หอ – สระมงักรด า 
วนัท่ี 4. ภเูขาหิมะมงักรหยก (รวมกระเชา้ใหญ่) – อทุยานน า้หยก – ไป๋สุย่เหอ (หบุเขาสีน า้เงิน) (ไม่รวมรถแบตเตอรี่) – รา้นบวัหิมะ – เมือง

โบราณลีเ่จียง OPTION : โชวจ์างอวีโ้หมว 
วนัท่ี 5. ลีเ่จียง (สนามบินลีเ่จียงซานยี่) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (8L825 : 10.00-11.25) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ภาษาภาพท่ีเป็นเอกลกัษณอ์ีกดว้ย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั FENGHUANG HOTEL OR SAME 4* 

วันที ่2 ล่ีเจยีง – แชงกรีล่า – ช่องแคบเสือกระโจน – เมอืงเก่าจงเตีย้น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 จากนัน้ท่านเดินทางสู ่เมืองจงเตีย้น “แชงกรีล่า” (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ

ของมณฑลยนูนานซึ่งมีพรมแดนติดกบัอาณาเขตน่าซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจกัรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่าง
จากนครคนุหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอดุมไปดว้ยธรรมชาติที่งดงามของป่าไมทุ้่งหญา้ภูเขาทะเลสาบและสตัวน์านา
ชนิด ดว้ยภมูิประเทศรวมกบัทศันียภาพที่งดงาม สถานท่ีแหง่นีจ้ึงไดช่ื้อวา่“ดินแดนแหง่ความฝัน” 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นชม ช่องแคบเสอืกระโจน ซึง่เป็นช่องแคบช่วงแมน่ า้แยงซไีหลลงมาจากจินซาเจียง(แมน่ า้ทรายทอง) เป็นช่องแคบ

ที่มีน า้ไหลเช่ียวมาก ช่วงที่แคบที่สดุประมาณ 30 เมตร ตามต านานเลา่วา่ ในอดีตช่องแคบเสอืนีส้ามารถกระโดดขา้มไป
ยงัฝ่ังตรงขา้มได ้จึงเป็นที่มาของ “ช่องแคบเสือกระโจน” น าท่านชม เมืองโบราณแชงกรีล่า เป็นศูนยร์วมของ
วฒันธรรมชาวทิเบตลกัษณะคลา้ยชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคนพืน้เมืองและรา้นขายสินคา้ที่
ระลกึมากมาย 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



  4 บินตรงลี่เจียง แชงกรลีา่ เที่ยว 2 ภเูขาหิมะ  วดัลามะ 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินลคักีแ้อร ์                              [GQ1LJG-8L002 ] 

 

วันที ่3 
วัดลามะซงจ้านหลิง – หุบเขาพระจันทรสี์น า้เงนิ – แชงกรีล่า – ล่ี
เจยีง – เมอืงเก่าซู่เหอ – สระมังกรด า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 

 
 

 
เที่ยวชม วัดลามะซงจ้านหลิน ตัง้อยู่บริเวณตีนเขาฝอปิงห่างจากเมืองจงเตีย้นไปทางเหนือ 4 กิโลเมตรสรา้งขึน้ในปี
ค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะที่มีอายเุก่าแก่กวา่ 300 ปีมีพระลามะจ าพรรษาอยูก่วา่ 700 รูปสรา้งขึน้ในสมยัการปกครองของ
ดะไลลามะองคท์ี่ 5 ซึง่ใกลเ้คียงกบัสมยัอยธุยาตอนตน้ในช่วงศตวรรษที่ 17 สมยัจกัรพรรดิคงัซีแห่งราชวงศชิ์งไดม้ีการ
ซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครัง้โครงสรา้งของวัดแห่งนีส้รา้งตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ที่มี
หอประชุมหลกั 2 หอ้งและโอบลอ้มไปดว้ยหอ้งพกัส าหรบัพระกว่า 100 หอ้งนอกจากนีย้งัมีโบราณวัตถุอีกมากมาย
รวมทัง้รูปป้ันทองสมัฤทธ์ิท่ีมีช่ือเสยีงมากท่ีสดุ  

 
น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาพระจันทรส์ีน ้าเงิน แห่งเมืองแชงกรีล่า มีความสูงกว่า 4,500 เมตร จากระดับน า้ทะเล 
ประกอบดว้ย 13 ยอดเขา เรยีงรายตอ่กนัลกัษณะคลา้ยมงักร เป็นหบุเขาที่มีทศันียภาพงดงามมาก ไดร้บัการขนานนาม
ว่าเป็น สวรรคบ์นดิน สะกดทุกสายตาของผูม้าเยือน น าท่านโดยสารนั่งกระเชา้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง จุดแรกคือ ศูนย์
ทอ่งเที่ยว หบุเขาพระจนัทรส์ีน า้เงิน และเปลี่ยนกระเชา้ต่อไปยงั จุดบนสดุของ หบุเขาพระจนัทรส์ีน า้เงิน เป็นจุดชมวิว 
แบบ 360 องศา ใหท้า่นไดส้มัผสักบัหิมะที่ปกคลมุยอดเขาอยา่งเต็มที่ และช่ืนชมกบัทิวทศัน ์อนัสวยงามบนยอดเขา ที่มี
หิมะปกคลมุเกือบตลอดปี อิสระถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
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 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองลี่เจียง (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองซึง่ตัง้อยูใ่นหบุเขาที่มีทศันียภาพงดงามเป็นถ่ิน
ที่อยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุม่นอ้ยที่มีความน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมเช่นการมีโครงสรา้งทาง
สงัคมแบบสตรเีป็นใหญ่นอกจากนัน้ยงัมีภาษาภาพท่ีเป็นเอกลกัษณอ์ีกดว้ย 
น าทา่นสู ่เมืองเก่าซู่เหอ เป็นท่ีอยูข่องชนเผา่นา่ซี ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงเกา่ของลีเ่จียง ถือเป็นหนึง่เมืองเก่าที่มีช่ืองเสยีงของ
ลีเ่จียงที่ไดร้บัการอนรุกัษ์ไวอ้ยา่งดี ในสมยัก่อนเมืองซูเ่กอแหง่นีถื้อเป็นเมืองส าคญัของการคา้ขายสินคา้เครื่องหนงัและ
ชาของเสน้ทางการคา้สายไหมใต ้ 

 
น าท่านเขา้ชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน ้ามังกรด า อยู่ที่ทางชานเมืองดา้นเหนือเลา่กนัว่าเมื่อหลาย
รอ้ยปีก่อนที่นั่นยงัเป็นบ่อน า้ธรรมดาอยู่มาวนัหนึ่งมีชาวบา้นเห็นมงักรด าโผลข่ึน้มาจากบ่อน า้แห่งนัน้ชาวนาซีมีความ
เช่ือเรือ่งมงักรอยู่แลว้ จึงตัง้ช่ือบ่อน า้นั่นว่า บ่อน า้มงักรด า ปัจจุบนัไดป้รบัปรุงใหเ้ป็นสวนสาธารณะที่สวยงามจดัสรา้ง
สะพานศาลาพกัผอ่นแบบเก๋งจีนสองขา้งทางมีตน้เกาลดัขึน้เต็มมีเนือ้ที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรไดม้ีการจดัแบ่งสว่น
อยา่งเหมาะสมเป็นบอ่น า้ใน และบอ่น า้นอก มีสะพานหินออ่นกัน้ น า้ในบอ่ผุดขึน้มาจากใตด้ินในลกัษณะเป็นตาน า้ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั FENGHUANG HOTEL OR SAME 4* 
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วันที ่4 
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) – อุทยานน ้าหยก – ไป๋สุ่
ยเหอ (หุบเขาสีน า้เงนิ) (ไม่รวมรถแบตเตอร่ี) – ร้านบัวหมิะ – เมือง
โบราณล่ีเจยีง OPTION : โชวจ์างอวีโ้หมว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 

 
 น าคณะโดยสารกระเชา้ไฟฟา้(กระเชา้ใหญ่) ขึน้สูบ่รเิวณจดุชมวิว เขาหิมะมังกรหยก ที่ความสงูระดบั 4,506 เมตรให้

ท่านไดส้มัผสัความหนาวเย็นจากหิมะที่ปกคลมุภูมินีอ้ยู่ตลอดทัง้ปี  บริเวณเขามีตน้ฉ าฉายูนนานที่มีอายุกว่าพนัปี
เทือกเขานีห้ากมองดใูนระยะไกลแลว้ลกัษณะคลา้ยมงักรนอนอยูบ่นกอ้นเมฆจึงเป็นท่ีมาของช่ือเทือกเขาแหง่นี ้

 หมายเหต ุ: หาก ณ วนัเดินทาง ทางสถานที่ท่องเที่ยวมีแจง้ปิดกระเชา้ไฟฟ้าเนื่องจากปิดปรบัปรุงหรือสภาพอากาศไม่
อ านวย หรือไม่ว่าเหตุผลใดๆทัง้สิน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเป็นนั่งกระเชา้เล็กแทนหรือ
เปลีย่นรายการอื่นใหต้ามความเหมาะสม โดยที่ไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และไมค่ืนคา่บรกิารใดๆทัง้สิน้ 

 เดินทางสู ่อุทยานน ้าหยก ซึง่มีตาน า้ธรรมชาติผดุขึน้มา 2 ตา เป็นน า้ที่ซึมมาจากการละลายของน า้แข็งบนภเูขาหิมะ
มงักรหยก เป็นสถานที่แสดงวฒันธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ ประกอบดว้ยประตูสวรรคซ์ึ่งมีรูปป้ัน
แกะสลกัดว้ยไม ้ขา้งขวาเป็นพ่อ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน า้ตกมงักรที่ไหลหลั่งไปตามไหลเ่ขาแบ่งเป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกช่ือว่า
มงักรออกถ า้ ชัน้ท่ีสองช่ือวา่มงักรเลน่น า้ ชัน้ท่ีสามช่ือว่ามงักรโบยบิน และยงัมีตน้ไมเ้ทวดาซึ่งเป็นที่สกัการบชูาของคน
ในพืน้ท่ีมีอายมุากกวา่ 500 ปี 
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 ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได ้
• IMPRESSION LIJIANG โชวอ์นัยิ่งใหญ่ โดยผูก้  ากบัช่ือกอ้งโลก จาง อวี ้โหมว ไดเ้นรมิตใหภ้เูขาหิมะมงักรหยกเป็น
ฉากหลงั และบรเิวณทุง่หญา้เป็นเวทีการแสดง โดยใชน้กัแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียงการแต่งกายตระการตา เล่า
เรือ่งราวชีวิตความเป็นอยูแ่ละชาวเผา่ตา่งๆ ของเมืองลีเ่จียงความส าเรจ็ของการแสดงคงตอ้งยกเครดิตใหก้บัจางอีโ้หมว
ผูก้  ากบัชาวจีนท่ีมีช่ือเสยีงในระดบัโลกลา่สดุไดฝ้ากผลงานไหก้บัพิธีเปิด-ปิดกีฬาโอลิมปิก(BEIJING 2008) ที่สรา้ความ
ประทบัใจไปทัง้โลกเมื่อปลายปี 2551 
ราคา OPTION ท่าละ 1,500 บาท 
**ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และช าระเงนิกับไกดท์้องถิน่**  

 ส าหรบัทา่นท่ีไมไ่ดซ้ือ้ออฟชั่น ทา่สามารถอิสระถ่ายรูป ชมวิวทิวทศันต์ามอธัยาศยั 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

 
 เดินทางสู่ ไป๋สุ่ยเหอ หรือที่เรียกว่า หุบเขาสีน ้าเงิน (Blue Valley) (ไม่รวมรถแบตเตอรี่ หากลกูคา้ตอ้งการนั่งรถ

แบตเตอรี่กรุณาสอบถามกับไกดท์อ้งถ่ิน) หุบเขาที่อยู่ติดดา้นหลงัของภูเขาหิมะมังกรหยก ทัศนียภาพสวยงามกับ
ทะเลสาบสีฟ้าคราม น า้ตกหินปูนขนาดเล็กและภเูขาหิมะมงักรหยกเป็นพืน้หลงั น า้ที่ไหลผ่านหบุเขานีค้ือน า้ที่ละลาย
จากหิมะบนยอดเขาหิมะมงักรหยก เนื่องจากจุดนีม้ีทิวทศันท์ี่สวยงามที่มีฉากหลงัคือภเูขาหิมะมังกรหยกมีน า้ตกและ
แมน่ า้กึ่งทะเลสาบจึงเป็นท่ีนิยมของศิลปินนกัวาดภาพและคูร่กัที่มกัจะมาถ่ายภาพที่นา่ประทบัใจ  
น าทา่นเดินทางสู ่ร้านบัวหิมะและศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจีนให้ท่านนวดฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพผ่อนคลายความ
เมื่อยลา้กบัยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไม่ซ  า้ใครพรอ้มชมครีมเป่าซู่ถงัหรือที่รูจ้กักนัดีในช่ือ “ครีมบวัหิมะ” สรรพคุณ
เป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบา้น  
น าทา่นชม เมืองโบราณลี่เจียง หรอื เมืองโบราณตา้เหยียนเจิง้ ซึง่เป็นเมืองที่สรา้งขึน้มาในสมยัตน้ราชวงศถ์งัมีประวตัิ
ยาวนานกวา่ 1,300 ปีตวัเมืองตัง้อยู่ท่ามกลางการโอบลอ้มดว้ยสายน า้นอ้ยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมงักรด าพืน้ที่ตัง้ของ
เมืองโบราณแห่งนีม้ีรูปรา่งลกัษณะคลา้ยหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยงัคงความงามในอดีตไวอ้ย่างสมบรูณเ์ช่น
อาคารไมแ้บบจีนโบราณตน้หลวิรมิธารท่ียงัคงปลวิไปมาตามสายลมล าธารน า้ที่ไหลผ่านเมืองแห่งนีด้ว้ยความสวยงาม
เหลา่นีท้  าใหเ้มืองโบราณลีเ่จียงไดถ้กูบนัทกึเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกโดยองคก์ารยเูนสโกนอกจากนีย้ามค ่าคืนก็
มีการประดบัไฟแสงสงีดงามอีกดว้ย 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั FENGHUANG HOTEL OR SAME 4* 

วันที ่5 
ล่ีเจียง (สนามบินล่ีเจียงซานยี่) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(8L825 : 10.00-11.25) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมที่พัก (หากเวลาไม่ทันสงวนสิทธ์ิจัดเป็นเซ็ตกล่อง) 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู่ สนามบินลี่เจียงซานยี ่

10.00 น. อ าลา เมืองลี่เจียง เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 8L825  
11.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

  

โปรแกรมการเดนิทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ท่องเทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการและในกรณีทีม่ี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวรไ์ทย 
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บนิตรงล่ีเจยีง แชงกรีล่า เทีย่ว 2 ภเูขาหมิะ  วัดลามะ 5 วัน 4 คนื โดยสายการบนิลัคกีแ้อร ์

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ทา่นละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 
ทา่นละ 

วนัท่ี 21-25 ต.ค. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,000.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 30 ต.ค.-03 พ.ย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,000.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 06-10 พ.ย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,000.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 13-17 พ.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 20-24 พ.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 27 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 04-08 ธ.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,000.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 11-15 ธ.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 18-22 ธ.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 25-29 ธ.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 01-05 ม.ค. 63 16,900.- 16,900.- 16900.- 3,000.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 08-12 ม.ค. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 15-19 ม.ค. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 05-09 ก.พ. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,000.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 12-16 ก.พ. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 19-23 ก.พ. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 26 ก.พ.-01 มี.ค. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 04-08 มี.ค. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 11-15 มี.ค. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 18-22 มี.ค. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 25-29 มี.ค. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมร่บัจอย 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,900.- ราคานี้รวมรายการทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบินและวซ่ีา 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีา ท่านละ 2,200 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์้องถิน่และคนขับรถ รวม 400 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเท่าน้ัน 

** กรณีถอืหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเชค็ราคาอกีคร้ัง ** 
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 เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลู

ความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รบัผิดชอบ
ใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระคา่มดัจ าทวัร ์ทา่นละ 10,000 บาท  พรอ้มหนา้พาสผูเ้ดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการช าระคา่ทวัร ์
    เนื่องจากทวัรเ์ป็นราคาโปรโมชั่น และตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดินทางตามวนัที่ที่ระบุบนหนา้ตั๋ว

เทา่นัน้  หากทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจ่ายเงินมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ หากทา่นตอ้งการยกเลกิการเดินทาง หรือ 
เลือ่นการเดินทาง  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ และหากออกตั๋วไปแลว้ในกรณีที่ท่านไม่
สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตามตั๋วเครื่องบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินไดห้รือไม่
สามารถเปลีย่นช่ือผูเ้ดินทาง 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั   1 ทา่นโหลดได ้1 ใบ ไมเ่กิน 20 ก.ก. 
2.  คา่โรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเที่ยวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณี

เกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีน (4วนัท าการ) ท่านละ 2,200 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบิน

ก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครือ่งดื่ม, คา่อาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 400 หยวน /ท่าน/ทริป สว่นหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แต่ดลุพินิจและความพึง

พอใจในการบรกิารของทา่น 
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 
 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ เหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณไ์มส่งบทางการเมือง, 

การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการ
ที่ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋ว
เครือ่งบินตามสถานการณด์งักลา่ว 
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7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ์ื่น
ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่ืนเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานท่ีอื่นๆมาให ้โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนัน้ทาง
บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11.    เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ทา่น
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงิน 400 หยวน/คน/วนั 

 

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยืน่วซ่ีาเดีย่ว 
เอกสารในการยืน่วีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถอืพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซา่เดี่ยวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 2,200 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 3,200 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่ ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท้ี่ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้ -ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสตูิบัตรตัวจริง , ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบัตรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนญุาตใหเ้ดินทาง 
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 ขอ้มลูจรงิเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหนง่งาน ที่อยูปั่จจุบนั ที่อยู่ที่ท  างาน ญาติที่ติดต่อไดใ้นกรณีฉกุ
เฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ที่ท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ อาจ
มีการระงบัการออกวีซา่ เลม่ที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททวัร ์อย่าง
นอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยื่นวีซา่ใหม ่การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้ง
รบัผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบริษัททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / 
ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่
ประเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติที่ท  างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนื่องจากผู้

เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิ่ม 5,550 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  2,300 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ที่มีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทับตราวีซา่ และตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 
2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบัรา้นท่ีแปล 
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สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายที่มีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรอืรูปท่ีปริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์

[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได]้ 

 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดยไม่แจง้
ให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัขึน้ใน
อนาคต ซึ่งทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจรงิ  
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี้** 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจีน 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถว้น เพื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.............................................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหนง่งาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับทา่น) 

ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรยีกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าใหท้า่น
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเครง่ครดั) 
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