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เดนิทาง ธันวาคม 2562  

เร่ิมต้นเพียง 19,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. เชียงใหม(่สนามบนิเชียงใหม)่-คนุหมงิ(สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่)-ล่ีเจียง(สนามบนิล่ีเจียงซานย่ี)(8L810 : 14.05-16.40) 
              (8L9799 : 21.00-22.05) 
วนัท่ี 2. ภเูขาหิมะมงักรหยก(รวมกระเชา้ใหญ่)-อทุยานน า้หยก-เมืองโบราณล่ีเจียง-สระมงักรด า-โชวล่ี์สุย่จินซา 
วนัท่ี 3. ล่ีเจียง-แชงกรีลา่-ช่องแคบเสือกระโจน-วดัลามะซงจา้นหลงิ 
วนัท่ี 4. แชงกรีลา่-ตา้หล่ี-เมืองโบราณตา้หล่ี-ผา่นชมเจดียส์ามองค-์ตา้หล่ี-เมืองเสียงหยิน 
วนัท่ี 5.   เมืองเสียงหยิน-คนุหมงิ-วดัหยวนทง-ต าหนกัทองจินเตีย้น-รา้นบวัหิมะ-ประตมูา้ทองไก่หยก 
วนัท่ี 6. คนุหมงิ(สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่)-เชียงใหม(่สนามบนิเชียงใหม)่(8L809 : 11.55-13.05) 

สวัสดปีีใหม่เจา้ เชียงใหม่บินตรง คุนหมิง ลี่เจยีง(บนิภายใน)  

แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน  
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วันที ่1 
เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-ลี่
เจยีง(สนามบินลี่เจยีงซานยี)่(8L810 : 14.05-16.40) 
(8L9799 : 21.00-22.05) 

12.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบนิเชยีงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคานเ์ตอร ์สายการลคักีแ้อร ์(8L) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอย
ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุท่าน 

14.05 น. ออกเดนิทางสู ่นครคุนหมิง(สนามบนิฉางสุ่ย) โดยเท่ียวบนิท่ี 8L810 
16.40 น. เดนิทางถึง สนามบนิฉางสุ่ย นครคุนหมิง ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  น าท่านรบัสมัภาระ  และท าการเชคอินเพ่ือ

เดนิทางสูเ่มืองล่ีเจียง 
21.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองล่ีเจยีง(สนามบนิล่ีเจยีงซานยี)่ โดยเท่ียวบนิท่ี 8L9799 
22.05 น. เดนิทางถึง สนามบนิล่ีเจยีงซานยี ่ เมืองล่ีเจยีง น าท่านรบัสมัภาระ  หลงัจากนัน้เดนิทางสูโ่รงแรมท่ีพกั 

      ทีพั่ก DUOFU HOTEL OR SAME 4* 

วันที ่2 
ภูเขาหมิะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-อุทยานน า้หยก-เมืองโบราณลี่
เจยีง-สระมังกรด า-โชวล์ี่สุ่ยจนิซา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 

 
 น าคณะโดยสารกระเชา้ไฟฟา้(กระเชา้ใหญ่) ขึน้สูบ่รเิวณจดุชมววิ เขาหิมะมังกรหยก ท่ีความสงูระดบั 4,506 เมตรให้

ท่านไดส้ัมผสัความหนาวเย็นจากหิมะท่ีปกคลุมภูมินีอ้ยู่ตลอดทั้งปี  บริเวณเขามีตน้ฉ าฉายูนนานท่ีมีอายุกว่าพันปี
เทือกเขานีห้ากมองดใูนระยะไกลแลว้ลกัษณะคลา้ยมงักรนอนอยู่บนกอ้นเมฆจึงเป็นท่ีมาของช่ือเทือกเขาแห่งนี ้
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 หมายเหต ุ: หาก ณ วนัเดนิทาง ทางสถานท่ีท่องเท่ียวมีแจง้ปิดกระเชา้ไฟฟ้าเน่ืองจากปิดปรบัปรุงหรือสภาพอากาศไม่
อ  านวย หรือไม่ว่าเหตุผลใดๆทั้งสิน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธใ์นการเปล่ียนแปลงรายการเป็นนั่งกระเชา้เล็กแทนหรือ
เปล่ียนรายการอ่ืนใหต้ามความเหมาะสม โดยท่ีไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และไมค่ืนคา่บรกิารใดๆทัง้สิน้ 

 เดินทางสู ่อุทยานน ้าหยกซึ่งมีตาน า้ธรรมชาติผดุขึน้มา 2 ตา เป็นน า้ท่ีซึมมาจากการละลายของน า้แข็ง
บนภเูขาหิมะมงักรหยก เป็นสถานท่ีแสดงวฒันธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบดว้ย
ประตสูวรรคซ์ึ่งมีรูปป้ันแกะสลกัดว้ยไมข้า้งขวาเป็นพ่อขา้งซา้ยเป็นแม่และน า้ตกมังกรท่ีไหลหลั่งไปตาม
ไหลเ่ขาแบง่เป็น 3 ชัน้ชัน้แรกช่ือว่ามังกรออกถ า้ชัน้ท่ีสองช่ือว่ามังกรเลน่น า้ชัน้ท่ีสามช่ือว่ามังกรโบยบิน
และยงัมีตน้ไมเ้ทวดาซึ่งเป็นท่ีสกัการบูชาของคนในพืน้ท่ีมีอายมุากกวา่ 500 ปี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชม เมืองโบราณล่ีเจยีง หรือ เมืองโบราณตา้เหยียนเจิง้ ซึ่งเป็นเมืองท่ีสรา้งขึน้มาในสมยัตน้ราชวงศถ์ังมีประวตัิ

ยาวนานกวา่ 1,300 ปีตวัเมืองตัง้อยู่ท่ามกลางการโอบลอ้มดว้ยสายน า้นอ้ยใหญ่ท่ีไหลมาจากสระมงักรด าพืน้ท่ีตัง้ของ
เมืองโบราณแห่งนีมี้รูปรา่งลกัษณะคลา้ยหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไวอ้ย่างสมบูรณ์เช่น
อาคารไมแ้บบจีนโบราณตน้หลวิรมิธารท่ียงัคงปลิวไปมาตามสายลมล าธารน า้ ท่ีไหลผ่านเมืองแห่งนีด้ว้ยความสวยงาม
เหลา่นีท้  าใหเ้มืองโบราณล่ีเจียงไดถ้กูบนัทึกเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกโดยองคก์ารยูเนสโกนอกจากนีย้ามค ่าคืนก็
มีการประดบัไฟแสงสีงดงามอีกดว้ย 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน ้ามังกรด า อยู่ท่ีทางชานเมืองดา้นเหนือเล่ากันว่าเม่ือ
หลายรอ้ยปีก่อนท่ีนั่นยังเป็นบ่อน า้ธรรมดาอยู่มาวนัหนึ่งมีชาวบา้นเห็นมงักรด าโผล่ขึน้มาจากบ่อน า้แห่งนัน้ชาวนาซีมี
ความเช่ือเรื่องมงักรอยู่แลว้ จึงตัง้ช่ือบ่อน า้นั่นว่า บ่อน า้มงักรด า ปัจจุบนัไดป้รบัปรุงใหเ้ป็นสวนสาธารณะท่ีสวยงาม
จัดสรา้งสะพานศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจีนสองขา้งทางมีตน้เกาลดัขึน้เต็มมีเนือ้ท่ีประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรไดมี้การ
จดัแบง่สว่นอย่างเหมาะสมเป็นบ่อน า้ใน และบ่อน า้นอก มีสะพานหินอ่อนกัน้ น า้ในบ่อผดุขึน้มาจากใตด้ินในลกัษณะ
เป็นตาน า้ 
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 จากนัน้น าท่านสูโ่รงละคร ชมการแสดงวฒันธรรม ล่ีสุ่ยจินซา (LISHUI JINSHA) การแสดงท่ียิ่งใหญ่ของ ท่ีเปิดแสดง

มากกวา่ 5,000 ครัง้และมีผูช้มมากกวา่ 2 ลา้นคน ตลอดการแสดงท่านจะพบกับชุดการแสดงท่ีมากกว่า ท่ีใดๆท่ีเคยชม
มา ดนตรีและบทกวีและการเตน้ร  าพืน้บา้น โดยตวัแทนของกลุ่มชาติพนัธุใ์น ล่ีเจียงและชนเผ่าใกลเ้คียงท่ีมีอิธิพลต่อวิถี
ชีวติ ภาพวฒันธรรมกวีนิพนธแ์ละภาพวาดในรูปแบบของการเตน้ร  า   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพั่ก DUOFU HOTEL OR SAME 4* 

วันที ่3 ลี่เจยีง-แชงกรีล่า-ช่องแคบเสือกระโจน-วัดลามะซงจ้านหลิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 จากนัน้ท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีลา่” (ใช้เวลาประมาณ 4.30-5 ชั่วโมง) ซึ่งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตน่าซีของเมืองลี่เจียงและ
อาณาจกัรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยูห่า่งจากนครคนุหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปดว้ยธรรมชาติ
ท่ีงดงามของป่าไมทุ้ง่หญา้ภเูขาทะเลสาบและสตัวน์านาชนิด ดว้ยภมิูประเทศรวมกับทศันียภาพท่ีงดงาม 
สถานท่ีแหง่นีจ้ึงไดช่ื้อวา่“ดินแดนแหง่ความฝัน” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 ท่ีมีน า้ไหลเช่ียวมาก ช่วงท่ีแคบท่ีสดุประมาณ 30 เมตร ตามต านานเลา่วา่ ในอดีตช่องแคบเสือนีส้ามารถกระโดดขา้มไป

ยังฝ่ังตรงขา้มได ้จึงเป็นท่ีมาของ “ช่องแคบเสือกระโจน” น าท่านชม เมืองโบราณแชงกรีล่า เป็นศูนย์รวมของ
วฒันธรรมชาวทิเบตลกัษณะคลา้ยชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคนพืน้เมืองและรา้นขายสินคา้ท่ี
ระลกึมากมาย ชม วัดลามะซงจ้านหลิน ตัง้อยู่บรเิวณตีนเขาฝอปิงห่างจากเมืองจงเตีย้นไปทางเหนือ 4 กิโลเมตรสรา้ง
ขึน้ในปีค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปีมีพระลามะจ าพรรษาอยู่กว่า 700 รูปสรา้งขึน้ในสมยัการ
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ปกครองของดะไลลามะองคท่ี์ 5 ซึ่งใกลเ้คียงกบัสมยัอยธุยาตอนตน้ในช่วงศตวรรษท่ี 17 สมยัจกัรพรรดิคงัซีแห่งราชวงศ์
ชิงไดมี้การซ่อมแซมตอ่เตมิอีกหลายครัง้โครงสรา้งของวดัแห่งนีส้รา้งตามแบบพระราชวงัโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ท่ี
มีหอประชุมหลกั 2 หอ้งและโอบลอ้มไปดว้ยหอ้งพกัส าหรบัพระกว่า 100 หอ้งนอกจากนีย้ังมีโบราณวตัถุอีกมากมาย
รวมทัง้รูปป้ันทองสมัฤทธิท่ี์มีช่ือเสียงมากท่ีสดุ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพั่ก THE 5TH METEORITE GRACE HOTEL OR SAME 4* 

วันที ่4 
แชงกรีล่า-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดยีส์ามองค-์ต้าหลี่-
เมืองเสียงหยนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 จากนัน้น าคณะเดินทางสู ่เมืองต้าหล่ี (ใชเ้วลาประมาณ 5.30 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ 

ทางตะวันตกเฉียงใตข้องจีนในมณฑลยูนนานตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานท่ีระดับ 
1,975 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล โดยมีชนกลุม่นอ้ยอาศยัอยู่รว่มกันกว่า 20 เชือ้ชาติ เดิมมีช่ือว่า “หนัน
เจา” หรอือาณาจกัรนา่นเจา้ (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ไดเ้ขา้มาสถาปนาอาณาจกัรตา้หลี่ (ค.ศ. 
937) และตอ่มาในค.ศ. 1253 อาณาจกัรตา้หลี่ก็ถกู กบุไลข่าน ผูเ้ป็นจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็
ยงัคงเหลอืรอ่งรอยอารยธรรมเก่าใหพ้บเห็นไดบ้นเสน้ทางจากตา้หลี่ถึงลี่เจียง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 จากนั้นน าท่านชม เมืองโบราณแห่งต้าหล่ี สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหออันเป็นนครหลวงของ

อาณาจักรโบราณน่านเจ้าชมซากเมืองเก่าและก าแพงเมืองโบราณพรอ้มชมหลักศิลาหนันเจาซึ่งบันทึกเรื่องราว
ความสมัพนัธร์ะหวา่งชาวน่านเจา้กบัราชวงศถ์งั  
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 น าท่านผา่นชม “ซานถ่า” หรือ เจดยี ์3 องค ์อนัเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองตา้ล่ีท่ีโดดเด่นงดงาม ตัง้อยู่ริมทะเลสาบเอ๋อ

ไห่ ประกอบดว้ยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องคโ์ดยองคก์ลางมีความสูงถึง 70 เมตรซึ่งสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศถ์ังจึงมี
ลกัษณะเหมือนกับเจดียใ์นเมืองซีอาน ส่วนองคเ์ล็กอีก 2 องค ์สรา้งเพิ่มเติมทีหลงัในสมยัราชวงศห์ยวน ซึ่งเป็นช่วงท่ี
พทุธศาสนาก าลงัไดร้บัความนิยมสงูสดุ ในประเทศจีน เจดีย ์3 องคมี์อายกุวา่ 1,000 ปี และไดมี้การบูรณะเจดียเ์หล่านี ้
ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ไดค้น้พบโบราณวตัถจุากศตวรรษท่ี 7-10 กวา่ 600 ชิน้ ในองคเ์จดีย ์หลงัจากนัน้ท าท่านเดินทางสู่
เมืองเสียงหยนิ(ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง)  ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของมณฑลยนูนานตอนกลาง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพั่ก FEILONG HOTEL OR SAME 4* 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 หลงัอาหารเชา้น าคณะเดินทางสู ่เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองเอกและเป็นเมืองท่ี

ใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพืน้ท่ีถึง 
15,561 ตารางกิโลเมตร อยูส่งูเหนือระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,000 เมตรคนุหมิงไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแห่งฤดู
ใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศท่ีเย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่รอ้นหรือหนาวจนเกินไปแลว้ สิ่งท่ีมีเสน่หด์ึงดูด
นกัทอ่งเท่ียวก็คือธรรมชาติท่ีสวยงาม   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
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 เขา้ชมวัดหยวนทงซึ่งเป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตัง้อยู่ท่ีถนนหยวนทงเจียงเป็นอาราม

ทางพระพทุธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสดุในคนุหมิงอายเุก่าแก่กวา่พนัปีภายในวดัตกแต่งรม่รื่นสวยงามกลางลาน
มีสระน า้ขนาดใหญ่ มีสะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่
ประดิษฐานพระพทุธรูปพระพทุธชินราช(จ าลอง)ซึ่งพลเอกเกรยีงศกัด์ิ ชมะนนัทน ์นายกรฐัมนตรีคนท่ี 15 
ของไทยใหอ้ญัเชิญไปประดิษฐานไว ้ณ ท่ีวดัหยวนทง 

น าทา่นชมความงามของ ต าหนักทองจินเตีย้นในอดีตเคยเป็นท่ีพกัของอู๋ซนักุย้ “ขนุศกึผูข้ายชาติ” และ
นางงามเฉินหยวนหยวน เป็นต าหนกัท่ีมีฝาผนงัและหลงัคาสรา้งดว้ยทองเหลอืงถึง 380 ตนั จึงท าให้
ต  าหนกัมีความสวยเดน่ แลดูเสมือนทอง จึงไดช่ื้อวา่“ ต าหนกัทอง ” นบัไดว้า่เป็นต าหนกัท่ีใหญ่ท่ีสดุของ
จีน ทา่นเดินทางสู ่ ร้านบัวหิมะและศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพผอ่นคลาย
ความเม่ือยลา้กบัยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไม่ซ  า้ใครพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่งัหรอืท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ “ครมี
บวัหิมะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบา้น 
จากนัน้ใหท้า่นอิสระชอ้ปป้ิงท่ีถนนท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของเมืองคนุหมิง ซึ่งมีซุ้มประตูม้าทองและซุม้ประตูไก่
หยก ภาษาจีนเรยีกวา่จินหม่าและป้ีจี จนเป็นท่ีมาของช่ือถนนแหง่นี ้ โดยซุม้มา้ทองและไกม่รกตมีอายุ
รว่ม 400 ปี สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มิง ในถนนยา่นการคา้แหง่นี ้เป็นแหลง่เสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ของจีน
และตา่งประเทศ รวมทัง้เครื่องประดบั อญัมณีชัน้เยี่ยม รา้นเครื่องด่ืม รา้นอาหารพืน้เมือง และรา้นขาย
ของท่ีระลกึ ฯลฯ นอกจากนีย้งัมีสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิคุนหมิงฉางสุ่ย 

11.55 น. อ าลา เมืองคุนหมิง เดนิทางกลบั เชยีงใหม่ โดย สายการบนิลัคกีแ้อร ์(8L) เทียวบนิท่ี 8L809   
13.05 น. ถึง ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ โดยสวสัดภิาพทกุท่าน 

  

โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ทอ่งเทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและในกรณีที่มี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ทา่นไม่มีหวัหน้าทวัรไ์ทย 

 

อัตราค่าบริการ  : สวัสดปีีใหม่เจ้า เชยีงใหม่บนิตรง คุนหมิง ล่ีเจยีง(บนิภายใน) แชงกรีล่า 6 วัน 5 คนื โดยสายการบนิลัคกีแ้อร ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ทา่น 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน  
12 ปี  

(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน  
12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

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

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ รวมวซ่ีา 
 

ราคา ไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท  
(ส าหรับลูกค้าที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพืน้ที่ 12 จังหวดัภาคเหนือเท่าน้ัน 

กรณีลูกค้า ที่ไม่ได้อยู่ในพืน้ที่ 12 จังหวัดภาคเหนือ เก็บเพิ่มท่านล่ะ 750 บาท) 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศกท์้องถ่ินและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน 
** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง ** 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.         การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 

2.   ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลูความ    
            ถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกิดความผดิพลาด ทางบรษัิทไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.        การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระคา่มดัจ าทวัร ์ท่านละ 10,000 บาท  พรอ้มหนา้พาสผูเ้ดนิทาง 

 3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 

4.       การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการช าระคา่ทวัร ์
 เน่ืองจากทวัรเ์ป็นราคาโปรโมชั่น และตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหนา้ตั๋วเท่านัน้  หาก
ท่านตกลงจองทวัรโ์ดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ ค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ หากท่านตอ้งการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง  
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงินไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ และหากออกตั๋วไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไมส่ามารถเดินทางพรอ้มคณะ
ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตามตั๋วเครื่องบนิไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินไดห้รือไมส่ามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดนิทาง 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกันอุบตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิด

อบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรอืเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรอืเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,650 บาท 

(ย่ืนวีซ่าจีนท่ีเชียงใหม)่ ผูย่ื้นค  าขอวีซ่าจะตอ้งมีภมูลิ  าเนาในทะเบียนบา้นดงัตอ่ไปนี ้               
1. เชียงใหม่ 2. เชียงราย 3. น่าน 4. พะเยา 5. แพร่ 6.ล าปาง 7. แม่ฮ่องสอน 8. ล าพูน 9. อุตรดิตถ ์ 
10. ตาก 11.พิษณุโลก 12.สุโขทัย กรณีลูกคา้ท่ีไม่ไดมี้ภูมิล  าเนาอยู่ในจังหวัดภาคเหนือ  ตอ้งย่ืนวีซ่าจีนท่ีกรุงเทพฯ 
คา่ใชจ้่ายเพิม่ 750 บาทจากราคาทวัร ์และไมร่วมคา่ใชจ้่ายในการจดัสง่เอกสาร)  

3. กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนิก าหนด 20 กิโลกรมั/ท่าน 1 ส่วนเกินน า้หนักตาม
สายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องดื่ม, คา่อาหารท่ีสั่งเพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนต่างดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตด่ลุพนิิจและความพงึพอใจในการบรกิารของท่าน 
 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ มีสทิธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การ

ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 
เหตสุดุวสิยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านสละสทิธิแ์ละจะไมร่บัผดิชอบค่าบริการท่ีท่านได้
ช  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกั
ในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบิน
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บนิบรษัิทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้รกิาร บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะ
ไมค่ืนเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 
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8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมมี่สทิธิใ์นการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะ
ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. เม่ือท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิาร และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบรษัิทจะเรียกเก็บคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากท่าน
เป็นจ านวนเงิน 300 หยวน/คน/รา้น 

 
 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว(เชียงใหม่) 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาจนีส าหรับผู้ทีถ่ือพาสสปอรต์ไทย 
**ย่ืนวีซ่าเด่ียวท่ีเชียงใหมมี่คา่บรกิารดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ กรุณาเชคราคาอีกครัง้ 
**กรณีย่ืนวีซ่าเด่ียวท่ีกรุงเทพมีคา่บรกิารดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,750 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,875 บาท 
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยดืสีขาว ชุดนักศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่งเอกสารย่ืนวี

ซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ตอ้งแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาว

โหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
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  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต  าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท  างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉกุเฉิง 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 
วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจีนอยู่ในระหวา่งจดัระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม ่การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบ
การย่ืนเอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้งรบัผดิชอบ 
9. ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่าง
นอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย

เท่านัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทาง

จะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จ่ายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตนิ่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 2 หนา้
เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบัรา้นท่ีแปล 
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สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
อัตราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจนี เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้่ายเพิม่ท่านละ  1,125 บาท  

[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบริก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน า้มันขึน้ในอนาคต 
ซึ่งทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวซ่ีาเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
............................................................................................................................. ........................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. .................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. .......................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... .......................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................... ............................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................. ...................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
.................................................................................................................................... ..................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ................................................ ....................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ....................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน............. ..........ปี................................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ** ถา้เอกสารสง่ถึงบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าใหท้่าน
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเครง่ครดั) 


