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หุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน | ไหว้เจ้าแม่กวนอิม | เมืองโบราณต้าหลี่ | แชงกรีล่า  
เมืองโบราณแชงกรีล่า | วัดลามะซงจ้านหลิง | IMPRESSOIN LIJIANG | วัดหยวนทง  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PHUKET KUNMING SHANGRILA 5 DAYS 4 NIGHTS 

 
เดินทาง 25-29 ตุลาคม 2562  

ราคาเพียง 19,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วันที ่1. ภูเก็ต (สนามบินนานาชาติภูเก็ต) – คุนหมิง (สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) ( MU5094 : 04.30-07.55) – ต้าหลี ่– เมืองโบราณต้าหลี ่
วันที ่2. วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – แชงกรีล่า – ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ําแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรีล่า  
วันที ่3. หุบเขาพระจันทร์สีนํ้าเงิน – วัดลามะซงจ้านหลิง- ลี่เจียง – ร้านสาหร่ายเกลียวทอง – เมืองโบราณลี่เจียง 
วันที ่4. ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) – IMPRESSOIN LIJIANG – อุทยานนํ้าหยก – สระน้ํามังกรดํา 
วันที่ 5. คุนหมิง – สวนน้ําตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหม - คุนหมิง (สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) – ภูเก็ต (สนามบิน

นานาชาติภูเก็ต) ( MU5093 : 23.55 – 01.40+1) 
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วันที่ 1 
ภูเก็ต (สนามบินนานาชาติภูเก็ต) – คุนหมิง (สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) ( MU5094 
: 04.30-07.55) – ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ 

01.30 น. 
 

พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติภูเก็ต อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาเตอร์สายการบินไชน่า อีสเทิร์นแอร์ไลน์ โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน  

04.30 น. ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU5094 
07.55 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย นครคุนหมิง  เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้าน

คน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพ้ืนที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 2 ,000 
เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่ง
ที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

 จากนั้นนําคณะเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวันตกเฉียงใต้
ของจีนในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1 ,975 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล โดยมีชน
กลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรืออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋
ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ถูก กุบไลข่าน ผู้เป็นจักรพรรดิชาว
มองโกลพิชิตลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็นได้บนเส้นทางจากต้าหลี่ถึงลี่เจียง 

 

 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก โรงแรม MANJIANG HONG HOLIDAY  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที2่ 
วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – แชงกรีล่า – ผ่านชมโค้งแรก
แม่น้่าแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรีล่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 นําท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม แปลงกายตามตํานานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บน

หลังเพ่ือให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็น เม่ือทหารของฝ่ายศัตรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถ้าเป็นคนวัย
หนุ่มสาวจะต้องมีพละกําลังมากมายยากจะต่อสู้ จึงไม่ได้ทําการเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้
ข้ึนในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้าหลี่ 

 นําท่านผ่านชม “ซานถ่า” หรือ เจดีย์ 3 องค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ที่โดดเด่นงดงาม ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ 
ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์  โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตรซ่ึงสร้างข้ึนในสมัยราชวงศ์ถังจึงมีลักษณะ
เหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพ่ิมเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซ่ึงเป็ นช่วงที่พุทธศาสนา
กําลังได้รับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย์ 3 องค์มีอายุกว่า 1,000 ปี และได้มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้ในช่วงปี ค.ศ.
1978 ก็ได้ค้นพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-10 กว่า 600 ชิ้น ในองค์เจดีย์ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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 จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองจงเต้ียน “แชงกรีล่า” (ใช้เวลาประมาณ 4.30-5 ชั่วโมง) ซ่ึงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
มณฑลยูนนานซ่ึงมีพรมแดนติดกับอาณาเขตน่าซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซ่ึงอยู่ห่างจากนคร
คุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ทุ่งหญ้าภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิ
ประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งความฝัน”  

 ระหว่างทางแวะชม โค้งแรกแม่น้่าแยงซีเกียง (ฉางเจียงต่ียี่วาน) เกิดจากแม่น้ําแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซ่ึง
เป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โค้งแรก
แม่น้่าแยงซ”ี ข้ึนจากน้ันชม ช่องแคบเสือกระโจน ซ่ึงเป็นช่องแคบช่วงแม่น้ําแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง(แม่น้ําทรายทอง) 
เป็นช่องแคบที่มีน้ําไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตํานานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสือนี้สามารถ
กระโดดข้ามไปยังฝ่ังตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของ “ช่องแคบเสือกระโจน” 

 นําท่านชม เมืองโบราณแชงกรีล่า เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซ่ึงเต็มไป
ด้วยร้านค้าของคนพ้ืนเมืองและร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมาย 

 

 
ค่่า  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก  โรงแรม  TIANRUI SUNSHINE  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 3 
หุบเขาพระจันทร์สีน้่าเงิน – วัดลามะซงจ้านหลิง- ลี่เจียง – ร้านสาหร่าย
เกลียวทอง – เมืองโบราณลี่เจียง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

นําท่านเดินทางสู่  หุบเขาพระจันทร์สีน้่าเงิน  แห่งเมืองแชงกรีล่า มีความสูงกว่า 4 ,500 เมตร จากระดับน้ําทะเล 
ประกอบด้วย 13 ยอดเขา เรียงรายต่อกันลักษณะคล้ายมังกร เป็นหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามมาก ได้รับการขนานนามว่า
เป็น สวรรค์บนดิน สะกดทุกสายตาของผู้มาเยือน นําท่านโดยสารนั่งกระเช้า ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ช่วง จุดแรกคือ ศูนย์ท่องเที่ยว 
หุบเขาพระจันทร์สีนํ้าเงิน และเปลี่ยนกระเช้าต่อไปยัง จุดบนสุดของ หุบเขาพระจันทร์สีนํ้าเงิน เป็นจุดชมวิว แบบ 360 องศา 
ให้ท่านได้สัมผัสกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาอย่างเต็มที่ และชื่นชมกับทิวทัศน์ อันสวยงามบนยอดเขา ที่มีหิมะปกคลุมเกือบ
ตลอดปี อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 ชม วัดลามะซงจ้านหลิน ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิงห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ 4 กิโลเมตรสร้างข้ึนในปีค.ศ. 1679 
เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปีมีพระลามะจําพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างข้ึนในสมัยการปกครองของดาไลลามะองค์
ที่ 5 ซ่ึงใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้นในช่วงศตวรรษที่ 17 สมัยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีก
หลายครั้งโครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ที่มีหอประชุมหลัก 2 ห้องและโอบ
ล้อมไปด้วยห้องพักสําหรับพระกว่า 100 ห้องนอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมายรวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียง
มากที่สุดแวะชมสินค้าสาหร่ายเกลียวทอง พืชใต้น้ําลํ้าคุณค่าอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพชั้นยอด ซ่ึงมีสารอาหารอยู่นับไม่ถ้วน 
อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหน้าและเดินทางต่อสู่เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองซ่ึงตั้ งอยู่ใน
หุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเป็นถ่ินที่อยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมเช่นการมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย 

 

 
 นําท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง หรือ เมืองโบราณต้าเหยียนเจ้ิง ซ่ึงเป็นเมืองที่สร้างข้ึนมาในสมัยต้นราชวงศ์ถังมีประวัติ

ยาวนานกว่า 1,300 ปีตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางการโอบล้อมด้วยสายน้ําน้อยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมังกรดําพ้ืนที่ตั้งของเมือง
โบราณแห่งนี้มีรูปร่างลักษณะคล้ายหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์เช่นอาคารไม้
แบบจีนโบราณต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลมลําธารน้ําที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทําให้
เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การยูเนสโกนอกจากนี้ยามค่ําคืนก็มีการประดับไฟ
แสงสีงดงามอีกด้วย 
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ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก โรงแรม JIN DAO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) – IMPRESSOIN LIJIANG – อุทยาน
น้่าหยก – สระน้่ามังกรด่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 

 
 นําคณะ โดยสารกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ข้ึนสู่บริเวณ จุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยก ที่ความสูงระดับ 4,506 เมตรให้

ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี้ บริเวณเขามีต้นฉําฉายูนนานที่มีอายุกว่าพันปีเทือกเขานี้หากมองดู
แล้วลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขา  

 

 
 จากนั้นชม  IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กํากับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยก
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เป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียงการแต่งกายตระการตา เล่า
เรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียงความสําเร็จของการแสดงคงต้องยกเครดิตให้กับจางอ้ีโหมวผู้
กํากับชาวจีนที่มีชื่อเสียงในระดับโลกล่าสุดได้ฝากผลงานไห้กับพิธีเปิด -ปิดกีฬาโอลิมปิก(BEIJING 2008) ที่สร้างความ
ประทับใจไปทั้งโลกเม่ือปลายปี 2551 

 

 
 หมายเหตุ : ช่วงหน้าหนาว โชว์ IMPRESSION  LIJIANG  ปิด หากวันเดินทางดังกล่าวทางโชว์งดการแสดง ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์เปล่ียนเป็นโชว์ลี่สุ่ยจินซาแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 เดินทางสู่ อุทยานน่้าหยก ซ่ึงมีตาน้ําธรรมชาติผุดข้ึนมา 2 ตา เป็นนํ้าที่ซึมมาจากการละลายของน้ําแข็งบนภูเขาหิมะมังกร
หยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบด้วยประตูสวรรค์ซ่ึงมีรูปป้ันแกะสลักด้วยไม้
ข้างขวาเป็นพ่อข้างซ้ายเป็นแม่และน้ําตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 3 ชั้นชั้นแรกชื่อว่ามังกรออกถํ้าชั้นที่สอง
ชื่อว่ามังกรเล่นนํ้าชั้นที่สามชื่อว่ามังกรโบยบินและยังมีต้นไม้เทวดาซ่ึงเป็นที่สักการบูชาของคนในพ้ืนที่มีอายุมากกว่า 500 
ปีเข้า 

 

 
 ชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้่ามังกรด่า อยู่ที่ทางชานเมืองด้านเหนือเล่ากันว่าเม่ือหลายร้อยปีก่อนที่นั่นยัง

เป็นบ่อน้ําธรรมดาอยู่มาวันหน่ึงมีชาวบ้านเห็นมังกรดําโผล่ข้ึนมาจากบ่อน้ําแห่งนั้นชาวนาซีมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู่แล้ว จึง
ตั้งชื่อบ่อน้ําน่ันว่า บ่อน้ํามังกรดํา ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงามจัดสร้างสะพานศาลาพักผ่อนแบบเก๋ง
จีนสองข้างทางมีต้นเกาลัดข้ึนเต็มมีเน้ือที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรได้มีการจัดแบ่งส่วนอย่างเหมาะสมเป็นบ่อน้ําใน และ
บ่อน้ํานอก มีสะพานหินอ่อนกั้น น้ําในบ่อผุดข้ึนมาจากใต้ดินในลักษณะเป็นตาน้ํา จากนั้นคณะเดินทางกลับสู่เมืองต้าหลี่  
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ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร   

ที่พัก โรงแรม   YU HUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันท่ี 5 
คุนหมิง – สวนน้่าตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหม - คุนหมิง (สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) – ภูเก็ต 
(สนามบินนานาชาติภูเก็ต) ( MU5093 : 23.55 – 01.40+1) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 หลังอาหารเช้านําคณะเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูน

นานมีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพ้ืนที่ถึง 15 ,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือ
ระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่
ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม  

 นําท่านสู่ สวนน้่าตก ตั้งอยู่ทางเหนือของคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงซ่ึงเปิดเม่ือไม่นานมานี้  ถือเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลา
สร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยน้ําตกใหญ่ยักษ์นั้น ที่กว้างถึง 400 เมตร และมีความสูงกว่า 12.5 เมตร และ
ทะเลสาบ 2 แห่ง ที่สร้างข้ึนด้วยฝีมือมนุษย์ แวะชมผ้าไหมสินค้าที่มีชื่อเสียงของจีน   

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร    

 นําคณะเข้าชม วัดหยวนทง ซ่ึงเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทาง
พระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ําขนาดใหญ่ มี
สะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐ านพระพุทธรูปพระพุทธชินราช
(จําลอง)ซ่ึงพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ณที่วัดหยวนทงแห่งนี้ 
นําท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ และ ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน ให้ท่านนวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพผ่อนคลายความ
เม่ือยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซํ้าใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็น
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เลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจําบ้าน  แวะชม ร้านผ้าไหม สินค้าที่มีชื่อเสียงของจีน 
 

 
23.55 น. อําลา นครคุนหมิง เดินทางกลับ ภูเก็ต โดยเที่ยวบินที่ MU5093 

01.40+1 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

อัตราคา่บริการ : PHUKET KUNMING SHANGRILA 5 DAYS 4 NIGHTS โดย สายการบินไชน่า อีสเทิร์นแอร์ไลน์                            

ก่าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วันที่ 25-29 ต.ค. 62 19,900.- 19,900.- 18,900.- 5,000.- 13,600.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปบีริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
 

ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 180 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเชค็ราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง 

เพ่ือเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด 
ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท  
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     3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พัก

โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋ว
เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
3.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
 เพ่ิมเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน  
8.  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันทําการ ท่านละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 

ส่วนเกินนํ้าหนักตามสายการบินกําหนด 
4. ค่าทําหนังสือเดินทาง 



  10 PHUKET KUNMING SHANGRILA 5 DAYS 4 NIGHTS โดย สายการบินไชนา่ อีสเทิร์นแอร์ไลน์                           [GQ1HKTKMG-MU002] 

 

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
ฯลฯ 

6. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 180 หยวน /ท่าน/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบ

ทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่ นั่งบน
เครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่
จะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่าน้ัน 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิ
เช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  

 

ส่าหรับผู้ท่ีมีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส่าหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นด่วน 3 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด 
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลังขาวเท่านั้น**  
 และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
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 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง  2 ข้าง 
 - ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 
3. สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อน

การส่งเอกสารยื่นวีซ่า 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้

ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบ
ได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัท
ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่าง
เดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเท่านั้น 
 - หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เน่ืองจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพ่ิม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-
ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พ้ืนหลังขาวเท่านั้น] 
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง  2ข้าง 
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
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4. หนังสือว่าจ้างในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับร้านที่

แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท่าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
2. นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพ่ือยื่นทําวีซ่า 
4. นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพ่ิมให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมท่านละ  1,125 บาท  
 

[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น้ํามันขึ้นในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเป็นจริง 
  

**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
เอกสารท่ีใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่
สมรส ................................................................................. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
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.................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................ 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................ 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ตําแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................ 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส่าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี..................   
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให้ท่านเกิด
ความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดทําตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด) 


