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SUPER SAVE คุนหมงิ ล่ีเจียง  ภเูขาหมิะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน 

เดนิทาง กรกฎาคม 2562  

ราคาเพียง 16,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-คนุหมงิ(สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่)(8L802: 21.10-00.20) 
วนัท่ี 2.  คนุหมงิ-ต้าหล่ี-ผา่นชมทะเลสาบเอ๋อไห่-ผา่นชมเจดีย์ 3 องค-์ล่ีเจียง-เมืองโบราณล่ีเจียง 
วนัท่ี 3.  ภเูขาหิมะมงักรหยก(กระเช้าใหญ่)-สระมงักรด า-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ล่ีเจียง-ฉู่สง 
วนัท่ี 4.  ฉู่สง-คนุหมงิ-ร้านบวัหิมะ-ประตมู้าทองไก่หยก 
วนัท่ี 5.  สวนน า้ตกคนุหมงิ-ร้านผ้าไหม-คนุหมงิ(สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่) – กรุงเทพฯ (8L801 : 18.30-19.45) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)
(8L802: 21.10-00.20) 

18.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 ประตูทางเข้า 6 

เคาน์เตอร์ M สายการบินลคักี ้แอร์ (8L) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอ านวยความ
สะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

21.10 น. ออกเดินทางสู ่นครคุนหมงิ โดยเท่ียวบินท่ี 8L802 

 00.20 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมงิฉางสุ่ย นครคนุหมิง  เมืองเอกและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยนูนาน
มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุม่น้อยถึง 24 เผา่ครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูส่งู
เหนือระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,000 เมตร คนุหมิงได้ช่ือวา่เป็นเมืองแหง่ฤดใูบไม้ผลเิพราะมีภมิูอากาศท่ี
เย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิง่ท่ีมีเสนห์่ดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวก็คือธรรมชาติท่ี
สวยงาม ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าทา่นสูโ่รงแรมท่ีพกั 

      ที่พัก HUI SHENG  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 2 
คุนหมิง-ต้าหล่ี-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-ล่ีเจียง-
เมืองโบราณล่ีเจียง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าคณะเดินทางสู ่ เมืองต้าหล่ี (ใช้เวลาประมาณ 5 ชัว่โมง) เขตปกครองตนเองของชนเผา่ไป๋ ทาง

ตะวนัตกเฉียงใต้ของจีนในมณฑลยนูนานตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบเอ๋อไหก่บัภเูขาฉางซานท่ีระดบั 1,975 

เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล โดยมีชนกลุม่น้อยอาศยัอยูร่่วมกนักวา่ 20 เชือ้ชาติ เดิมมีช่ือวา่ “หนนัเจา” 

หรืออาณาจกัรนา่นเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทัง่ชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจกัรต้าหลี ่ (ค.ศ. 
937) และตอ่มาในค.ศ. 1253 อาณาจกัรต้าหลีก็่ถกู กบุไลขา่น ผู้ เป็นจกัรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แตก็่
ยงัคงเหลอืร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็นได้บนเส้นทางจากต้าหลีถ่ึงลีเ่จียง น าทา่นผ่านชม ทะเลสาบ
เอ๋อไห่(ERHAI LAKE) เพื่อชมความงามของทะเลสาบทะเลสาบเอ๋อไหต่ัง้อยูบ่นท่ีราบสงูในมณฑลยนู

นานทางตะวนัตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีระดบัความสงู 1,972 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล มี
ความยาวจากริมฝ่ังทิศเหนือจรดทิศใต้ 40 กิโลเมตร และจากทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตกประมาณ 7-8 
กิโลเมตร มีพืน้ท่ี 250 ตารางกิโลเมตร จึงเป็นทะเลสาบบนท่ีราบสงูท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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น าทา่นผ่านชม “ซานถ่า” หรือ เจดีย์ 3 องค์ อนัเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองต้าลีท่ี่โดดเดน่งดงาม ตัง้อยูริ่ม

ทะเลสาบเอ๋อไห ่ประกอบด้วยเจดีย์สขีาวสวยงาม 3 องค์โดยองค์กลางมีความสงูถึง 70 เมตรซึง่สร้างขึน้

ในสมยัราชวงศ์ถงัจึงมีลกัษณะเหมือนกบัเจดีย์ในเมืองซีอาน สว่นองค์เลก็อีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลงั

ในสมยัราชวงศ์หยวน ซึง่เป็นช่วงท่ีพทุธศาสนาก าลงัได้รับความนิยมสงูสดุ ในประเทศจีน เจดีย์ 3 องค์มี

อายกุวา่ 1,000 ปี และได้มีการบูรณะเจดีย์เหลา่นีใ้นช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้ค้นพบโบราณวตัถจุากศตวรรษ

ท่ี 7-10 กวา่ 600 ชิน้ ในองค์เจดีย์ เดินทางตอ่สูเ่มืองล่ีเจียง(ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองซึง่

ตัง้อยูใ่นหบุเขาท่ีมีทศันียภาพงดงามเป็นถ่ินท่ีอยู่ของชาวนา่ซีถือเป็นชนกลุม่น้อยท่ีมีความนา่สนใจทัง้

ทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมเช่นการมีโครงสร้างทางสงัคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนัน้ยงัมีภาษา

ภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์อีกด้วย น าทา่น ชมเมืองโบราณล่ีเจียง หรือ เมืองโบราณต้าเหยียนเจิง้ ซึง่เป็น

เมืองท่ีสร้างขึน้มาในสมยัต้นราชวงศ์ถงัมีประวติัยาวนานกวา่ 1,300 ปีตวัเมืองตัง้อยูท่า่มกลางการโอบ

ล้อมด้วยสายน า้น้อยใหญ่ท่ีไหลมาจากสระมงักรด าพืน้ท่ีตัง้ของเมืองโบราณแหง่นีมี้รูปร่างลกัษณะคล้าย

หินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยงัคงความงามในอดีตไว้อยา่งสมบูรณ์เช่นอาคารไม้แบบจีนโบราณต้น

หลวิริมธารท่ียงัคงปลวิไปมาตามสายลมล าธารน า้ท่ีไหลผา่นเมืองแหง่นีด้้วยความสวยงามเหลา่นีท้ าให้

เมืองโบราณลีเ่จียงได้ถกูบนัทกึเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกโดยองค์การยเูนสโกนอกจากนีย้ามค ่า

คืนก็มีการประดบัไฟแสงสงีดงามอีกด้วย 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

ที่พัก GOLDEN SPRING HOTEL   หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที่ 3 
ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-สระมังกรด า-ร้านสาหร่ายเกลียว
ทอง-ล่ีเจียง-ฉู่สง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 

 



  5 SUPER SAVE คนุหมงิ ล่ีเจียง  ภเูขาหิมะมงักรหยก 5 วนั 4 คืน โดยสายการบนิลคักีแ้อร์            [GQ1KMG-TG001] 

 

 น าคณะโดยสารกระเช้าไฟฟา้(กระเช้าใหญ่) ขึน้สูบ่ริเวณจุด ชมววิเขาหมิะมงักรหยก ท่ีความสงูระดบั 

4,506 เมตรให้ทา่นได้สมัผสัความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภเูขาแหง่นี ้ บริเวณเขามีต้นฉ าฉายนูนานท่ีมี

อายกุวา่พนัปีเทือกเขานีห้ากมองดแูล้วลกัษณะคล้ายมงักรนอนอยูบ่นก้อนเมฆ จึงเป็นท่ีมาของช่ือ

เทือกเขา 

 ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้ 
- ชม  IMPRESSION LIJIANG โชว์อนัยิ่งใหญ่ โดยผู้ก ากบัช่ือก้องโลก จาง อวี ้โหมว ได้เนรมิตให้ภเูขา
หิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงั และบริเวณทุง่หญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นกัแสดงกวา่ 600 ชีวิต แสง สี 
เสยีงการแตง่กายตระการตา เลา่เร่ืองราวชีวติความเป็นอยู ่ และชาวเผา่ตา่งๆ ของเมืองลีเ่จียง
ความส าเร็จของการแสดงคงต้องยกเครดิตให้กบัจางอีโ้หมวผู้ก ากบัชาวจีนท่ีมีช่ือเสยีงในระดบัโลกลา่สดุ
ได้ฝากผลงานไห้กบัพิธีเปิด-ปิดกีฬาโอลมิปิก(BEIJING 2008) ท่ีสร้างความประทบัใจไปทัง้โลกเม่ือ
ปลายปี 2551 
- หุบเขาสีน า้เงนิ (Blue Valley) หบุเขาท่ีอยูติ่ดด้านหลงัของภเูขาหิมะมงักรหยก ทศันียภาพสวยงาม
กบัทะเลสาบสฟีา้คราม น า้ตกหินปนูขนาดเลก็และภเูขาหิมะมงักรหยกเป็นพืน้หลงั น า้ท่ีไหลผา่นหบุเขานี ้
คือน า้ท่ีละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมงักรหยก เน่ืองจากจุดนีมี้ทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีมีฉากหลงัคือภเูขา
หิมะมงักรหยกมีน า้ตกและแม่น า้กึ่งทะเลสาบจึงเป็นท่ีนิยมของศิลปินนกัวาดภาพและคูรั่กท่ีมกัจะมา
ถ่ายภาพท่ีนา่ประทบัใจ 
*หากท่านใดที่ไม่ประสงค์ซือ้ Option สามารถเดินเล่นตามอัธยาศัย เวลาในการชมโชว์ประมาณ 
1 ช่ัวโมง ขึน้อยู่กับจ านวนนักท่องเที่ยวและการจราจรในวันนัน้ๆ* 
*ราคา OPTION (2 อย่าง) ประมาณ 500 หยวน/ท่าน หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อขอข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่และช าระเงินกับไกด์ท้องถิ่น* 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 น าทา่นชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน า้มังกรด า อยูท่ี่ทางชานเมืองด้านเหนือเลา่กนัวา่

เม่ือหลายร้อยปีก่อนท่ีนัน่ยงัเป็นบอ่น า้ธรรมดาอยูม่าวนัหนึง่มีชาวบ้านเห็นมงักรด าโผลข่ึน้มาจากบอ่น า้

แหง่นัน้ชาวนาซีมีความเช่ือเร่ืองมงักรอยูแ่ล้ว จึงตัง้ช่ือบอ่น า้นัน่วา่ บอ่น า้มงักรด า ปัจจบุนัได้ปรับปรุงให้

เป็นสวนสาธารณะท่ีสวยงามจดัสร้างสะพานศาลาพกัผอ่นแบบเก๋งจีนสองข้างทางมีต้นเกาลดัขึน้เต็มมี

เนือ้ท่ีประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรได้มีการจดัแบง่สว่นอยา่งเหมาะสมเป็นบอ่น า้ใน และบอ่น า้นอก มี

สะพานหินอ่อนกัน้ น า้ในบอ่ผดุขึน้มาจากใต้ดินในลกัษณะเป็นตาน า้ แวะชมสนิค้าสาหร่ายเกลียวทอง

พืชใต้น า้ล า้คณุคา่อาหารเสริมเพื่อสขุภาพชัน้ยอด ซึง่มีสารอาหารอยูน่บัไม่ถ้วน อาทิ อาหารเสริม ครีม

สาหร่ายพอกหน้า จากนัน้ทา่นเดินทางสูเ่มืองฉู่สง (ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชวัโมง) 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

ที่พัก XIONGBAO HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที่ 4 ฉู่สง-คุนหมิง-ร้านบัวหมิะ-ประตูม้าทองไก่หยก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 หลงัอาหารเช้าน าคณะเดินทางสู ่เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมืองเอกและเป็นเมืองท่ี

ใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยนูนานมีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุม่น้อยถึง 24 เผา่ครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 

15,561 ตารางกิโลเมตร อยูส่งูเหนือระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,000 เมตรคนุหมิงได้ช่ือวา่เป็นเมืองแหง่ฤดู

ใบไม้ผลเิพราะมีภมิูอากาศท่ีเย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิง่ท่ีมีเสนห์่ดงึดูด

นกัทอ่งเท่ียวก็คือธรรมชาติท่ีสวยงาม น าทา่นเดินทางสู ่ ร้านบัวหิมะ และ ศนูย์นวดแพทย์แผนโบราณ 

จีนให้ทา่นนวดฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพผอ่นคลายความเม่ือยล้ากบัยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไม่ซ า้ใครพร้อม

ชมครีมเป่าซูถ่งัหรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “ครีมบวัหิมะ” สรรพคณุเป็นเลศิในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผพุองและ

แมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบ้าน    

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  สกีุเ้ห็ด 

 หลงัจากนัน้อิสระช้อปปิง้ ให้ทา่นได้เลอืกซือ้สนิค้าตา่งๆ รวมถึงสนิค้าของท่ีระลกึพืน้เมืองตา่งๆ ฝากญาติ

สนิท มิตรสหายก่อนกลบั จากนัน้ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ท่ีถนนท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของเมืองคนุหมิง ซึง่มีซุ้มประตู

ม้าทองและซุ้มประตไูก่หยก ภาษาจีนเรียกวา่จินหม่าและปีจี้ จนเป็นท่ีมาของช่ือถนนแหง่นี ้ โดยซุ้มม้า

ทองและไก่มรกตมีอายรุ่วม 400 ปี สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง ในถนนยา่นการค้าแหง่นี ้ เป็นแหลง่
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เสือ้ผ้าแบรนด์เนมทัง้ของจีนและตา่งประเทศ รวมทัง้เคร่ืองประดบั อญัมณีชัน้เยี่ยม ร้านเคร่ืองด่ืม 

ร้านอาหารพืน้เมือง และร้านขายของท่ีระลกึ ฯลฯ นอกจากนีย้งัมีสิง่อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ อีก

มากมาย 

 ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้ 
-ชม วัดหยวนทง ซึง่เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยนูนานตัง้อยูท่ี่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอาราม
ทางพระพทุธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสดุในคนุหมิงอายเุก่าแก่กวา่พนัปีภายในวดัตกแตง่ร่มร่ืนสวยงามกลางลาน
มีสระน า้ขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระด้านหลงัวดัเป็นอาคารสร้างใหม่
ประดิษฐานพระพทุธรูปพระพทุธชินราช(จ าลอง)ซึง่พลเอกเกรียงศกัด์ิ ชมะนนัทน์นายกรัฐมนตรีคนท่ี 15 
ของไทยให้อญัเชิญไปประดิษฐานไว้ณท่ีวดัหยวนทงแหง่นี ้
- เขาซีซาน หรือ ประตูมังกร ระยะทางหา่งจากตวัเมือง 29 กิโลเมตร ประตมูงักรเป็นสว่นหนึง่ของวดั
ในลทัธิเตา๋ สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 น าทา่นลอดผา่นประตมูงักร “หลงเหมิน” ซึง่สร้างขึน้ในสมยั
ราชวงศ์หมิง และเป็นท่ีเช่ือกนัวา่เป็น “ประตแูหง่ความสริิมงคล” มีความเช่ือหนึง่วา่ถ้าหากผู้ใดได้เดิน
ลอดผา่นประตมูงักรแหง่นีจ้ะประสบแตค่วามส าเร็จและโชคดี ประตหูลงเหมินตัง้เด่นเป็นสงา่บนหน้าผา
สงูริมทะเลสาบเตียนฉือ ซึง่ทา่นสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ทะเลสาบได้อยา่งชดัเจน ทิวทศัน์บนเขาซีซาน
เต็มไปด้วยแมกไม้เขียวขจี ชมอุโมงค์ท่ีสกดัไว้ตามไหลเ่ขาพร้อมชมศาลเจ้าและวดัจีนลทัธิเตา๋ ซึง่สร้างขึน้
ด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน 
*หากท่านใดที่ไม่ประสงค์ซือ้ Option สามารถเดินเล่นตามอัธยาศัย เวลาในการชมโชว์ ประมาณ 
1 ช่ัวโมง ขึน้อยู่กับจ านวนนักท่องเที่ยวและการจราจรในวันนัน้ๆ* 
*ราคา OPTION (2 อย่าง) ประมาณ 300 หยวน/ท่าน หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อขอข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่และช าระเงินกับไกด์ท้องถิ่น* 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

ที่พัก GAOYAUN HOTEL  หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที่ 5 สวนน า้ตกคุนหมิง-ร้านผ้าไหม-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) – 
กรุงเทพฯ (8L801 : 18.30-19.45) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 จากนัน้น าคณะเข้าชม น าทา่นสู ่สวนน า้ตก ตัง้อยูท่างเหนือของคนุหมิง เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมือง
คนุหมิงซึง่เปิดเม่ือไม่นานมานี ้  ถือเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวแหง่ใหม่และเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจยอดฮิตของ
ชาวเมืองคนุหมิง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีใช้เวลาสร้างกวา่ 3 ปีด้วยกนั ภายในประกอบไปด้วย
น า้ตกใหญ่ยกัษ์นัน้ ท่ีกว้างถึง 400 เมตร และมีความสงูกวา่ 12.5 เมตร และทะเลสาบ 2 แหง่ ท่ีสร้างขึน้
ด้วยฝีมือมนษุย์ แวะชมผ้าไหมสนิค้าท่ีมีช่ือเสยีงของจีน 
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 กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

18.30 น.    อ าลานครคนุหมงิเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี 8L801 

19.45 น. เดนิทางถึง สนามบินสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหวัหน้าทวัร์ไทย 

 

อัตราค่าบริการ : IMPRESSION IN KUNMING LIJIANG 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 
 12 ปี  

(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน  
12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว
เคร่ืองบนิ 
ท่านละ 

วนัท่ี 24-28 ก.ค. 62 16,999.- 16,999.- 16,999.- 4,500.- 12,499.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ รวมวีซ่า 4 วันท าการ 
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ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ ** 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ 

เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความ
ผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าท่ีพกั

โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบิน
พิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากค่า

ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆกรณีคณะออกเดิน 
กรณีคณะออกเดินทางได้      

1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
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3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบธรรมดา 4 วนั ท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน 

สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกั

รีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทริป  สว่นหวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแต่ดุลพินิจ

และความพงึพอใจในการบริการของทา่น 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไข

ได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่

สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความ
สญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนัง่บน
เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด
ความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไม่คืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการ
เท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  



  12 SUPER SAVE คนุหมงิ ล่ีเจียง  ภเูขาหิมะมงักรหยก 5 วนั 4 คืน โดยสายการบนิลคักีแ้อร์            [GQ1KMG-TG001] 

 

1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้

ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของเด็กฉบบั

แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหนง่งาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท างาน ญาติท่ีติดต่อ

ได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูต
ตรวจสอบได้วา่ให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัท์สุม่
ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัท
ทวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพ่ิมเติมหรือเปลีย่นระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษัททวัร์ไม่ทราบ
ลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่า
ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่าง
เดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
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 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ
ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เลม่เหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

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

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตราเข้า-
ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทับ

ร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
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[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ใน
อนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง  



  15 SUPER SAVE คนุหมงิ ล่ีเจียง  ภเูขาหิมะมงักรหยก 5 วนั 4 คืน โดยสายการบนิลคักีแ้อร์            [GQ1KMG-TG001] 

 

 

 

**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หย่า    
  ไมไ่ด้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
................................................................................. ....................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................ .................................................................. 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ.................................................. .................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
............................................................................................................................. .......................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................ ................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................. ...................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์..................................... ........................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ....................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี......... ... เดือน.......................ปี................................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารสง่ถึงบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าให้ท่าน
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


