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เดนิทาง เมษายน – มถุินายน 2563  

เชียงใหม่บนิตรง คุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจยีง(น่ังรถไฟความเร็วสูง)   
5 วัน 4 คืน 

ราคาแนะน าเพียง      18,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. เชียงใหม(่สนามบนิเชียงใหม)่-คนุหมงิ(สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่)-คนุหมงิ-ฉู่สง(MU2570 : 16.20-19.10) 
วนัท่ี 2. ฉู่สง-ตา้หล่ี-เมืองโบราณตา้หล่ี-วดัเจา้แมก่วนอิม-ตา้หล่ี-แชงกรีลา่ 
วนัท่ี 3. วดัลามะซงจา้นหลงิ-ผา่นชมโคง้แรกแมน่ า้แยงซีเกียง-ผา่นชมช่องแคบเสือกระโจน-ล่ีเจียง 
วนัท่ี 4. ภเูขาหิมะมงักรหยก(รวมกระเชา้ใหญ่)-อทุยานน า้หยก-ไป๋สุย่เหอ(รวมรถแบตเตอรี่)-ล่ีเจียง-คนุหมงิ(โดยรถไฟความเร็วสงู) 
               OPTION : โชวจ์างอวีโ้หมว 
วนัท่ี 5. วดัหยวนทง - รา้นบวัหิมะ - คนุหมงิ(สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่) - เชียงใหม(่สนามบนิเชียงใหม)่ (MU2569 :14.30-15.20) 
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วันที ่1 
เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) -คุนหมิง(สนามบินคุนหมิง
ฉางสุ่ย)-คุนหมิง-ฉู่สง(MU2570 : 16.20-19.10) 

14.00 น. พรอ้มกันท่ี สนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร ์สายการไชน่าอีสเทิรน์ (MU) โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุท่าน 

16.20 น. ออกเดนิทางสู ่นครคุนหมิง(สนามบนิฉางสุ่ย) โดยเท่ียวบนิท่ี MU2570 
19.10 น. เดนิทางถึง สนามบนิฉางสุ่ย นครคุนหมิง ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองจากนัน้น าคณะเดินทางสู่ เมืองฉู่สง ซึ่งเป็น

เมืองโบราณท่ีมีความส าคญัของมณฑลยูนนานเต็มไปดว้ยมนตข์ลงัและเสน่หแ์ห่งอาณาจักรโบราณเมืองฉู่สงหรือชาว
เผา่อ๋ี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.50 ชั่วโมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า เป็นชุด MAC DONALD หรือ KFC 
      ทีพั่ก JIANHUA HOTEL   หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่2 ฉู่สง-ต้าหลี-่เมืองโบราณต้าหลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ต้าหลี่-แชงกรีล่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 จากนัน้น าคณะเดนิทางสู่ เมืองต้าหล่ี (ใชเ้วลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวนัตก
เฉียงใตข้องจีนในมณฑลยนูนานตัง้อยู่ระหวา่งทะเลสาบเอ๋อไห่กบัภเูขาฉางซานท่ีระดบั 1,975 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล 
โดยมีชนกลุม่นอ้ยอาศยัอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชือ้ชาติ เดิมมีช่ือว่า “หนันเจา” หรืออาณาจักรน่านเจา้ (ค.ศ. 738 – 903) 
จนกระทั่งชาวไป๋ไดเ้ขา้มาสถาปนาอาณาจักรตา้หล่ี (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรตา้หล่ีก็ถูก กุบไล
ขา่น ผูเ้ป็นจกัรพรรดชิาวมองโกลพชิิตลง แตก่็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าใหพ้บเห็นไดบ้นเสน้ทางจากตา้หล่ีถึงล่ี
เจียง 
จากนั้นน าท่านชม เมืองโบราณแห่งต้าหล่ี สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหออันเป็นนครหลวงของ
อาณาจักรโบราณน่านเจ้าชมซากเมืองเก่าและก าแพงเมืองโบราณพร้อมชมหลักศิลาหนันเจาซึ่งบันทึกเรื่องราว
ความสมัพนัธร์ะหวา่งชาวน่านเจา้กบัราชวงศถ์งั 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 ชม วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ตามต านานเล่าว่าเจา้แม่กวนอิมไดแ้ปลงกายเป็นหญิงชราแบกกอ้นหินใหญ่ไวบ้น

หลงัเพ่ือใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็น เม่ือทหารของฝ่ายศตัรูไดเ้ห็นว่าแมแ้ต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี ้ถา้เป็นคน
วยัหนุ่มสาวจะตอ้งมีพละก าลงัมากมายยากจะตอ่สู ้จึงไม่ไดท้  าการเขา้โจมตีเมืองและถอยทัพกลบัไปชาวเมืองจึงสรา้ง
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วดัแห่งนีข้ึน้ในสมยัราชวงศถ์งัเป็นวดัท่ีมีประติมากรรมเย่ียมยอดแห่งหนึ่งในตา้หล่ี  เขา้ชมวดัเจา้แม่กวนอิมแปลงกาย
ตามต านานเลา่วา่เจา้แมก่วนอิมไดแ้ปลงกายเป็นหญิงชราแบกกอ้นหินใหญ่ไวบ้นหลงัเพ่ือใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มได้
เห็น เม่ือทหารของฝ่ายศตัรูไดเ้ห็นว่าแมแ้ต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี ้ถา้เป็นคนวัยหนุ่มสาวจะตอ้งมีพละก าลัง
มากมายยากจะตอ่สู ้จึงไมไ่ดท้  าการเขา้โจมตีเมืองและถอยทัพกลบัไปชาวเมืองจึงสรา้งวดัแห่งนีข้ึน้ในสมยัราชวงศถ์ัง 
เป็นวดัท่ีมีประตมิากรรมเย่ียมยอดแห่งหนึ่งในตา้หล่ี 
จากนัน้ท่านเดนิทางสู ่เมืองจงเตีย้น “แชงกรีล่า” ซึ่งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดน
ตดิกบัอาณาเขตน่าซีของเมืองล่ีเจียงและอาณาจกัรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคนุหมิงถึง 700 กิโลเมตร 
และอุดมไปด้วยธรรมชาติท่ีงดงามของป่าไม้ทุ่งหญ้าภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ดว้ยภูมิประเทศรวมกับ
ทศันียภาพท่ีงดงาม สถานท่ีแห่งนีจ้ึงไดช่ื้อวา่“ดนิแดนแห่งความฝัน” 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพั่ก GRACE HOTEL  หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่3 
วัดลามะซงจ้านหลิง-ผ่านชมโค้งแรกแม่น ้าแยงซีเกียง-ผ่านชมช่อง
แคบเสือกระโจน-ลี่เจยีง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 น าท่านชม วัดลามะซงจ้านหลิน ต้ังอยู่บรเิวณตีนเขาฝอปิง ห่างจากเมืองจงเตีย้นไปทางเหนือ 4 กิโลเมตร สรา้งขึน้ใน

ปี ค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 300 ปี มีพระลามะจ าพรรษาอยู่กวา่ 700 รูป สรา้งขึน้ในสมยัการปกครอง
ของดะไลลามะองคท่ี์ 5 ซึ่งใกลเ้คียงกบัสมยัอยธุยาตอนตน้ ในช่วงศตวรรษท่ี 17 สมยัจักรพรรดิคงัซีแห่งราชวงศช์ิงไดมี้
การซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครัง้โครงสรา้งของวัดแห่งนีส้รา้งตามแบบพระราชวงัโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ท่ีมี
หอประชุมหลัก 2 ห้องและโอบลอ้มไปดว้ยหอ้งพกัส าหรับพระกว่า 100 ห้องนอกจากนีย้ังมีโบราณวตัถุอีกมากมาย 
รวมทัง้รูปป้ันทองสมัฤทธิท่ี์มีช่ือเสียงมากท่ีสดุ   

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 เดนิทางตอ่สู ่เมืองล่ีเจยีง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองซึ่งตัง้อยู่ในหบุเขาท่ีมีทัศนียภาพงดงามเป็นถิ่น

ท่ีอยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุ่มนอ้ยท่ีมีความน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมเช่นการมีโครงสรา้งทาง
สงัคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนัน้ยงัมีภาษาภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์อีกดว้ย ระหว่างทางผ่านชม โค้งแรกแม่น ้าแยงซี
เกียง (ฉางเจยีงตีย่ีว่าน)เกิดจากแมน่ า้แยงซีท่ีไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นท่ีราบสงูไหลลงมากระทบกับเขาไห่
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หลอ แลว้หกัเสน้ทางโคง้ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โคง้แรกแมน่ า้แยงซี” ขึน้  จากนัน้ผ่านชม ช่องแคบ
เสือกระโจน ซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแมน่ า้แยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง(แมน่ า้ทรายทอง) เป็นช่องแคบท่ีมีน า้ไหลเช่ียวมาก 
ช่วงท่ีแคบท่ีสดุประมาณ 30 เมตร ตามต านานเลา่วา่ ในอดีตช่องแคบเสือนีส้ามารถกระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มได ้จึง
เป็นท่ีมาของ “ช่องแคบเสือกระโจน” 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ทีพั่ก FENGHUANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที ่4 
ภูเขาหมิะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-อุทยานน า้หยก-ไป๋สุ่ยเหอ
(รวมรถแบตเตอรี่)-ลี่เจยีง-คุนหมิง(โดยรถไฟความเร็วสูง) 
OPTION : โชวจ์างอวีโ้หมว 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าคณะโดยสารกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึน้สูบ่รเิวณจดุชมววิ เขาหิมะมังกรหยก ท่ีความสงูระดบั 4,506 เมตร

ใหท้่านไดส้มัผสัความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี ้บริเวณเขามีตน้ฉ าฉายูนนานท่ีมีอายุกว่าพนัปีเทือกเขานี้
หากมองดแูลว้ลกัษณะคลา้ยมงักรนอนอยู่บนกอ้นเมฆ จึงเป็นท่ีมาของช่ือเทือกเขาจากนัน้ 

 

 

 หมายเหต ุ: หาก ณ วนัเดนิทาง ทางสถานท่ีท่องเท่ียวมีแจง้ปิดกระเชา้ไฟฟ้าเน่ืองจากปิดปรบัปรุงหรือสภาพอากาศไม่
อ  านวย หรือไม่ว่าเหตผุลใดๆทั้งสิน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงรายการเป็นนั่งกระเช้าเล็กแทนหรือ
เปล่ียนรายการอ่ืนใหต้ามความเหมาะสม โดยท่ีไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และไมค่ืนคา่บรกิารใดๆทัง้สิน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 ท่านสามารถเลือกซือ้ OPTION เสริมที่น่าสนใจได้ 

• IMPRESSION LIJIANG โชวอ์นัยิ่งใหญ่ โดยผูก้  ากบัช่ือกอ้งโลก จาง อวี ้โหมว ไดเ้นรมิตใหภู้เขาหิมะมงักรหยก
เป็นฉากหลงั และบรเิวณทุ่งหญา้เป็นเวทีการแสดง โดยใชน้กัแสดงกวา่ 600 ชีวติ แสง สี เสียงการแต่งกายตระการ
ตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองล่ีเจียงความส าเร็จของการแสดงคงตอ้งยกเครดิต
ให้กับจางอี ้โหมวผูก้  ากับชาวจีนท่ีมีช่ือเสียงในระดับโลกล่าสุดไดฝ้ากผลงานไห้กับพิธีเปิด -ปิดกีฬาโอลิมปิก
(BEIJING 2008) ท่ีสรา้งความประทบัใจไปทัง้โลกเม่ือปลายปี 2551 
ราคา OPTION ท่าละ 1,500 บาท 

**ตดิต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิม่เตมิกับรายการได้ทีเ่จ้าหน้าทีแ่ละช าระเงนิกับไกดท์้องถิ่น** 
เวลาในการชมโชวป์ระมาณ 1 ชั่วโมง ส  าหรบัท่านท่ีไมไ่ดซื้อ้ออฟชั่น ท่าสามารถอิสระถ่ายรูป ชมววิทิวทศันต์ามอธัยาศยั 
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 เดนิทางสู ่อุทยานน ้าหยก ซึ่งมีตาน า้ธรรมชาติผดุขึน้มา 2 ตา เป็นน า้ท่ีซึมมาจากการละลายของน า้แข็งบนภูเขาหิมะ
มงักรหยก เป็นสถานท่ีแสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบดว้ยประตูสวรรคซ์ึ่งมีรูปป้ัน
แกะสลกัดว้ยไมข้า้งขวาเป็นพ่อขา้งซา้ยเป็นแม่และน า้ตกมังกรท่ีไหลหลั่งไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 3 ชัน้ชัน้แรกช่ือ ว่า
มงักรออกถ า้ชัน้ท่ีสองช่ือวา่มงักรเลน่น า้ชัน้ท่ีสามช่ือวา่มงักรโบยบนิและยังมีตน้ไมเ้ทวดาซึ่งเป็นท่ีสกัการบูชาของคนใน
พืน้ท่ีมีอายมุากกวา่ 500 ปี   

 

 

 เดนิทางสู ่ไป๋สุ่ยเหอ หรือทีเ่รียกว่า หุบเขาสีน ้าเงนิ (BLUE VALLEY) (รวมรถแบตเตอรี่) หบุเขาท่ีอยู่ตดิดา้นหลงัของ
ภเูขาหิมะมงักรหยก ทศันียภาพสวยงามกบัทะเลสาบสีฟา้คราม น า้ตกหินปนูขนาดเล็กและภูเขาหิมะมงักรหยกเป็นพืน้
หลงั น า้ท่ีไหลผา่นหบุเขานีค้ือน า้ท่ีละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมงักรหยก เน่ืองจากจุดนีมี้ทิวทัศนท่ี์สวยงามท่ีมีฉาก
หลังคือภูเขาหิมะมังกรหยกมีน า้ตกและแม่น า้กึ่งทะเลสาบจึงเป็นท่ีนิยมของศิลปินนักวาดภาพและคู่รักท่ีมักจะมา
ถ่ายภาพท่ีน่าประทบัใจ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพั่ก  PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที ่5 วัดหยวนทง - ร้านบัวหิมะ - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - 
เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) (MU2569 :14.30-15.20 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 เข้าชมวัดหยวนทงซึ่งเป็นวัดท่ีใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ ท่ีถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทาง
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พระพทุธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสดุในคนุหมงิอายเุก่าแก่กวา่พนัปีภายในวดัตกแตง่รม่รื่นสวยงามกลางลานมีสระน า้ขนาดใหญ่ 
มีสะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหล่ียมกลางสระดา้นหลงัวดัเป็นอาคารสรา้งใหม่ประดิษฐานพระพทุธรูปพระพุทธชินราช
(จ าลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศกัดิ ์ชมะนนัทน ์นายกรฐัมนตรีคนท่ี 15 ของไทยใหอ้ญัเชิญไปประดษิฐานไว ้ณ ท่ีวดัหยวนทง 

 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ร้านบัวหมิะและศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจีนใหท้่านนวดฝ่าเทา้เพ่ือสขุภาพผ่อนคลาย
ความเม่ือยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ  ้าใครพรอ้มชมครีมเป่าซู่ถังหรือท่ีรูจ้ักกันดีในช่ือ “ครีมบัวหิมะ” 
สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบา้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิคุนหมิงฉางสุ่ย 

14.30 น. อ าลา เมืองคุนหมิง เดนิทางกลบั เชยีงใหม่ โดย สายการบนิไชน่าอีสเทิรน์ (MU) เทียวบนิท่ี MU2569   
15.20 น. ถึง ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ โดยสวสัดภิาพทกุท่าน 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเทีย่ว

บางรายการหรือทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและในกรณีทีม่จี านวนผู้โดยสารไม่ถึง 

15 ทา่นไม่มีหวัหน้าทวัรไ์ทย 
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อัตราค่าบริการ  : เชยีงใหม่บนิตรง คุนหมิง แชงกรีล่า ล่ีเจยีง(น่ังรถไฟความเร็วสูง) 5 วัน 4 คืน   โดยไชน่าอิสเทิรน์แอรไ์ลน ์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี 04-08 เม.ย. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 25-29 เม.ย. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 02-06 พ.ค. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 16-20 พ.ค. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 30 พ.ค. -03 ม.ิย. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 06-10 ม.ิย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 20-24 ม.ิย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- ไมร่บัจอย 

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 ** 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลูความ

ถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานดัหมายทัวร ์หากเกิดความผดิพลาด ทางบรษัิทไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 

4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
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4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดนิทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 
Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

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]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุมากกว่า 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] 

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)  
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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 าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งดา้ว 
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. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบิน
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บนิบรษัิทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้รกิาร บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะ
ไมค่ืนเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

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 
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ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว(เชียงใหม่) 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาจนีส าหรับผู้ทีถ่ือพาสสปอรต์ไทย 
**ย่ืนวีซ่าเด่ียวท่ีเชียงใหมมี่คา่บรกิารดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1650 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 1,750 บาท  
**กรณีย่ืนวีซ่าเด่ียวท่ีกรุงเทพมีคา่บรกิารดงันี ้** 
-ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
-ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,925 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/)            
  - 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 ์ 
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10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย

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

จะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,500 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 
 

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] 



1
2 

เชียงใหม่บินตรง คนุหมิง แชงกรล่ีา ล่ีเจียง(นั่งรถไฟความเรว็สงู) 5 วนั 4 คืน   โดย สายการบินไชน่าอีสเทิรน์แอรไ์ลน ์                   [GQ1CNXKMG-MU003] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน า้มันขึน้ในอนาคต 
ซึ่งทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจรงิ 



1
3 

เชียงใหม่บินตรง คนุหมิง แชงกรล่ีา ล่ีเจียง(นั่งรถไฟความเรว็สงู) 5 วนั 4 คืน   โดย สายการบินไชน่าอีสเทิรน์แอรไ์ลน ์                   [GQ1CNXKMG-MU003] 

 

 

**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) 


