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   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัท ี27 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 61 30,900.- 

วนัท ี28 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61 30,900.- 

วนัท ี29 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61 30,900.- 

 

ราคารวมคา่วซีา่แบบเดยีว ทา่นละ 1,500 บาทแลว้ 
ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 120 หยวน 

 

คนุหมงิ ลเีจยีง แชงกรลีา่  
พชิติ 2 ภูเขาหมิะ  หบุเขาสนํีาเงนิ 

6 วนั 5 คนื โดยสายการบนิไชนา่ อสีเทริน์ (MU) 

 เรมิตน้เพยีง 30,900.- 
 

 พชิติ 2 ภเูขา ณ จดุชมววิเขาหมิะมังกรหยก(กระเชา้ใหญ)่..และหบุเขาพระจันทรส์นํีาเงนิ  
 ชมความงามของทะเลสาบสฟ้ีาคราม นําตกหนิปนูขนาดเล็กและภเูขาหมิะมังกรหยกเป็นพนืหลัง..หบุ

เขาสนํีาเงนิ (Blue Valley)  
 ชมวดัลามะ...จําลองมาจากพระราชวงัโปตาลากง แหง่ทเิบต  
 เมนู พเิศษ!! สกุปีลาแซลมอน อาหารกวางตุง้ สกุเีห็ด 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 กรงุเทพฯ-คนุหมงิ 

07.30น. คุณะพรอ้มกันททีา่อากาศยานสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ
ชนั 4 ประตทูางเขา้10 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิไชนา่อสีเทริน์ (MU) โดย
มีเจา้หนา้ทีของบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ค
สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

10.50น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงคนุหมงิโดยเทยีวบนิท ีMU5078 
14.00น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตนิครคุนหมงิผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงจากนันนําคณะเดนิทางสู ่

โรงแรมทพีกั 
  พกัท ีHUISHENG HOTEL OR SAME 
วนัท ี2 คนุหมงิ-ตา้หล-ีเมอืงโบราณตา้หล-ีผา่นชมเจดยีส์ามองค-์ตา้หล-ีลเีจยีง-เมอืงเกา่ลเีจยีง 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงตา้หล ีเขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวันตกเฉียงใตข้องจนีในมณฑลยูน

นานตังอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานทรีะดับ 1,975 เมตร เหนือระดับนําทะเล โดยมชีนกลุ่ม
นอ้ยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชอืชาต ิเดมิมชีอืว่า “หนันเจา” หรอือาณาจักรน่านเจา้ (ค.ศ. 738 – 903) 
จนกระทังชาวไป๋ไดเ้ขา้มาสถาปนาอาณาจักรตา้หล ี(ค.ศ. 937) และตอ่มาในค.ศ. 1253 อาณาจักรตา้หลกี็ถกู 
กุบไลข่าน ผูเ้ป็นจักรพรรดชิาวมองโกลพชิติลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าใหพ้บเห็นไดบ้น
เสน้ทางจากตา้หลถีงึลเีจยีง จากนันนําท่านชม เมอืงโบราณแหง่ตา้หล ีสัมผัสบรรยากาศอันสงบเงยีบของ
เมอืงไทเ่หออนัเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจา้ชมซากเมอืงเกา่และกําแพงเมอืงโบราณพรอ้มชม
หลักศลิาหนันเจาซงึบนัทกึเรอืงราวความสมัพันธร์ะหวา่งชาวน่านเจา้กบัราชวงศถั์ง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  นําคณะออกเดนิทางต่อ ระหว่างทางผ่านชม เจดีย ์“ซานถ่า” หรือเจดีย ์3 องค์ แห่งวัดฉงเซงิ อันเป็น

สญัลักษณ์ของเมอืงตา้หลทีโีดดเดน่งดงาม ตังอยูร่มิทะเลสาบเออ๋ไห ่ประกอบดว้ยเจดยีส์ขีาวสวยงาม 3 องค์
โดยองคก์ลางมคีวามสงูถงึ 70 เมตรสรา้งขนึในสมัยราชวงศถั์ง ซงึจะมลีักษณะเหมอืนกับเจดยีใ์นเมอืงซอีาน
ซงึเป็นสถาปัตยกรรมทสีรา้งขนึในสมัยเดยีวกัน ส่วนองคเ์ล็กอกี 2 องคส์รา้งเพมิเตมิทหีลังในสมัยราชวงศ์
หยวน ซงึเป็นช่วงทพีุทธศาสนากําลังไดรั้บความนิยมสูงสุดในประเทศจีน และไดม้กีารบูรณะเจดียเ์หล่านี
ในชว่งปี ค.ศ.1978 ก็ไดค้น้พบโบราณวัตถจุากศตวรรษท ี7-10 กวา่ 600 ชนิในองคเ์จดยี ์จากนันเดนิทางตอ่สู่
เมอืงลเีจยีงเป็นเมอืงซงึตังอยูใ่นหบุเขาทมีทีัศนยีภาพงดงามเป็นถนิทอียูข่องชาวน่าซถีอืเป็นชนกลุ่มนอ้ยทมีี
ความน่าสนใจทังทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเช่นการมีโครงสรา้งทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่
นอกจากนันยงัมภีาษาภาพทเีป็นเอกลักษณ์อกีดว้ย ชมเมอืงโบราณลเีจยีง หรอืเมอืงโบราณตา้เหยยีนเจงิซงึ
เป็นเมอืงทสีรา้งขนึมาในสมยัตน้ราชวงศถ์ังมปีระวัตยิาวนานกวา่ 1,300 ปีตัวเมอืงตังอยูท่า่มกลางการโอบลอ้ม
ดว้ยสายนํานอ้ยใหญท่ไีหลมาจากสระมงักรดําพนืทตีังของเมอืงโบราณแหง่นมีรีปูรา่งลักษณะคลา้ยหนิฝนหมกึ

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทยีง คํา โรงแรมทพีกั 

1 กรงุเทพฯ-คนุหมงิ   ✈ HUI SHENG HOTEL OR 
SAME 

2 คนุหมงิ-ตา้หล-ีเมอืงโบราณตา้หล-ีผา่นชมเจดยีส์ามองค-์ตา้หล-ีลี
เจยีง-เมอืงเกา่ลเีจยีง 🍽 🍽 🍽 LIJIANG GUANGUANG 

HOTEL OR SAME 

3 
ภเูขาหมิะมงักรหยก(กระเชา้ใหญ)่-อทุยานนําหยก-หบุเขาสนํีา
เงนิ-ลเีจยีง-รา้นใบชา-แชงกรลีา่-โคง้แรกแมนํ่าแยงซเีกยีง-เมอืง
โบราณแชงกรลีา่ 

🍽 🍽 🍽 TIANRUI SUNSHINE HOTEL 
OR SAME 

4 วัดลามะซงจา้นหลนิ-หบุเขาพระจันทรส์นํีาเงนิ-แชงกรลีา่-รา้น
สาหรา่ยเกลยีวทอง-ตา้หล ี 🍽 🍽 🍽 Z MAX HOTEL 

5 ตา้หล-ีคนุหมงิ-รา้นผา้ไหม-รา้นหยก-อสิระชอ้ปปิง 🍽 🍽 🍽 LONGWAY OR SAME 🍽 

6 วัดหยวนทง-รา้นนวดฝ่าเทา้-คุนหมงิ - กรงุเทพฯ 🍽 🍽 ✈  
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จนีในเขตเมอืงโบราณยังคงความงามในอดีตไวอ้ย่างสมบูรณ์เชน่อาคารไมแ้บบจนีโบราณตน้หลวิรมิธารที
ยงัคงปลวิไปมาตามสายลมลําธารนําทไีหลผา่นเมอืงแหง่นดีว้ยความสวยงามเหล่านีทําใหเ้มอืงโบราณลเีจยีง
ไดถ้กูบนัทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองคก์ารยเูนสโกนอกจากนยีามคําคนืก็มกีารประดับไฟแสงสี
งดงามอกีดว้ย 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
  พกัท ีLIJIANG GUANGUANG HOTEL  OR SAME 
วนัท ี3 ภเูขาหมิะมงักรหยก(กระเชา้ใหญ)่-อทุยานนาํหยก-หบุเขาสนํีาเงนิ-ลเีจยีง-รา้นใบชา- 

แชงกรลีา่-โคง้แรกแมนํ่าแยงซเีกยีง-เมอืงโบราณแชงกรลีา่ 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 

 นําคณะโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้ใหญ)่ ขนึสู่บรเิวณจุดชมววิเขาหมิะมงักรหยกทคีวามสูงระดับ 
4,506 เมตรใหท้า่นไดส้ัมผัสความหนาวเย็นและยงิใหญ่ของภเูขาแห่งนี บรเิวณเขามตีน้ฉําฉายนูนานทมีอีายุ
กวา่พันปีเทอืกเขานหีากมองดแูลว้ลักษณะคลา้ยมงักรนอนอยูบ่นกอ้นเมฆ จงึเป็นทมีาของชอืเทอืกเขาจากนัน
นําท่านสู่โรงละคร เดนิทางสู่ อุทยานนําหยกซงึมตีานําธรรมชาตผิุดขนึมา 2 ตา เป็นนําทซีมึมาจากการ
ละลายของนําแข็งบนภูเขาหมิะมังกรหยก เป็นสถานทแีสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซกีลมกลนืกับธรรมชาติ
ประกอบดว้ยประตสูวรรคซ์งึมรีปูปันแกะสลักดว้ยไมข้า้งขวาเป็นพ่อขา้งซา้ยเป็นแมแ่ละนําตกมังกรทไีหลหลัง
ไปตามไหล่เขาแบง่เป็น 3 ชนัชนัแรกชอืว่ามังกรออกถําชนัทสีองชอืว่ามังกรเล่นนําชนัทสีามชอืว่ามังกรโบย
บนิและยงัมตีน้ไมเ้ทวดาซงึเป็นทสีกัการบชูาของคนในพนืทมีอีายมุากกว่า 500 ปี เดนิทางสู ่หุบเขาสนีําเงนิ 
(Blue Valley) หบุเขาทอียูต่ดิดา้นหลังของภเูขาหมิะมังกรหยก ทัศนียภาพสวยงามกับทะเลสาบสฟ้ีาคราม 
นําตกหนิปูนขนาดเล็กและภูเขาหมิะมังกรหยกเป็นพนืหลัง นําทไีหลผ่านหุบเขานีคอืนําทลีะลายจากหมิะบน
ยอดเขาหมิะมงักรหยก เนอืงจากจดุนมีทีวิทัศนท์สีวยงามทมีฉีากหลังคอืภเูขาหมิะมงักรหยกมนํีาตกและแมนํ่า
กงึทะเลสาบจงึเป็นทนียิมของศลิปินนักวาดภาพและคูรั่กทมีกัจะมาถา่ยภาพทน่ีาประทับใจ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  หลังรับประมานอาหารแวะชมิชา ทมีคีณุภาพ และมชีอืเสยีงของประเทศจนี นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงจงเตยีน 

“แชงกรลีา่” ซงึอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนานซงึมพีรมแดนตดิกับอาณาเขตน่าซขีอง
เมอืงลเีจยีงและอาณาจักรหยขีองเมอืงหนงิหลาง ซงึอยู่ห่างจากนครคุนหมงิถงึ 700 กโิลเมตร และอุดมไป
ดว้ยธรรมชาตทิงีดงามของป่าไมทุ้ง่หญา้ภเูขาทะเลสาบและสตัวน์านาชนดิ ดว้ยภมูปิระเทศรวมกับทัศนียภาพ
ทงีดงาม สถานทแีหง่นจีงึไดช้อืว่า“ดนิแดนแหง่ความฝนั” ระหว่างทางแวะชม โคง้แรกแมน่ําแยงซเีกยีง 
(ฉางเจยีงตยีวีาน)เกดิจากแมนํ่าแยงซทีไีหลลงมาจากชงิไหแ่ละทเิบต ซงึเป็นทรีาบสงูไหลลงมากระทบกับ
เขาไห่หลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้ไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกดิเป็น “โคง้แรกแม่นําแยงซ”ี ขนึ 
จากนันเดนิทางสูเ่มอืงแชงกรลี่า  นําท่านชม เมอืงโบราณแชงกรลีา่ เป็นศูนยร์วมของวัฒนธรรมชาวทเิบต
ลักษณะคลา้ยชมุชนเมอืงโบราณทเิบตซงึเต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคนพนืเมอืงและรา้นขายสนิคา้ทรีะลกึมากมาย 

คาํ    รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
   พกัท ี TIANRUI SUNSHINE HOTEL OR SAME 
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วนัท ี4 วดัลามะซงจา้นหลนิ-หบุเขาพระจนัทรส์นํีาเงนิ-แชงกรลีา่-รา้นสาหรา่ยเกลยีวทอง-ตา้หล ี
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 เทยีวชม วดัลามะซงจา้นหลนิ ตังอยู่บรเิวณตนีเขาฝอปิง ห่างจากเมอืงจงเตยีนไปทางเหนือ 4 กโิลเมตร 

สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะทมีอีายเุกา่แกก่วา่ 300 ปี มพีระลามะจําพรรษาอยูก่ว่า 700 รูป สรา้งขนึ
ในสมัยการปกครองของดะไลลามะองคท์ ี5 ซงึใกลเ้คยีงกับสมัยอยุธยาตอนตน้ ในชว่งศตวรรษท ี17 สมัย
จักรพรรดคิังซแีห่งราชวงศ์ชงิไดม้กีารซอ่มแซมต่อเตมิอกีหลายครังโครงสรา้งของวัดแห่งนีสรา้งตามแบบ
พระราชวังโปตาลาในเมอืงลาซา(ทเิบต) ทมีหีอประชมุหลัก 2 หอ้งและโอบลอ้มไปดว้ยหอ้งพักสําหรับพระ
กว่า 100 หอ้งนอกจากนียังมโีบราณวัตถุอกีมากมาย รวมทังรูปปันทองสัมฤทธทิมีชีอืเสยีงมากทสีดุ จากนัน
แวะชม หยก ทมีคีณุภาพและมชีอืเสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอื กําไลหยก แหวนหยก หรอื ผเีซยีะ
สัตว ์มงคลทมีชีอืเสยีง    นําท่านเดนิทางสู ่หุบเขาพระจนัทรส์นีําเงนิ แหง่เมอืงแชงกรลี่า มคีวามสงูกว่า 
4,500 เมตร จากระดับนําทะเล ประกอบดว้ย 13 ยอดเขา เรยีงรายต่อกันลักษณะคลา้ยมังกร เป็นหุบเขาทมีี
ทัศนยีภาพงดงามมาก ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น หนงึสวรรคบ์นดนิ สะกดทุกสายตาของผูม้าเยอืน นําท่าน
โดยสารนังกระเชา้  ซงึแบง่เป็น 2 ชว่ง จดุแรกคอื ศนูยท์อ่งเทยีว หบุเขาพระจันทรส์นํีาเงนิ และเปลยีนกระเชา้
ตอ่ไปยงั จุดบนสดุของ หบุเขาพระจันทรส์นํีาเงนิ เป็นจุดชมววิ แบบ 360 องศา ใหท้่านไดส้ัมผัสกับหมิะทปีก
คลุมยอดเขาอย่างเต็มท ีและชนืชมกับทวิทัศน์ อันสวยงามบนยอดเขา ทมีหีมิะปกคลุมเกอืบตลอดปี อสิระ
ถา่ยภาพตามอธัยาศัย 

 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย แวะชมสนิคา้สาหรา่ยเกลยีวทองพชืใตนํ้าลําคุณคา่อาหารเสรมิเพอืสขุภาพชนัยอด ซงึมสีารอาหารอยูนั่บไม่

ถว้น อาท ิอาหารเสรมิ ครมีสาหรา่ยพอกหนา้ จากนันคณะเดนิทางกลับสู ่เมอืงตา้หล ี
คาํ    รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
   พกัท ีZ MAX HOTEL OR SAME 
วนัท ี5 ตา้หล-ีคนุหมงิ-รา้นผา้ไหม-รา้นหยก-อสิระชอ้ปปิง 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 หลังอาหารเชา้นําคณะเดนิทางสู ่ เมอืงคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทใีหญท่สีดุในมณฑลยนูนานมี

ประชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24 เผา่ครอบคลมุพนืทถีงึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยูส่งูเหนอื
ระดับนําทะเลประมาณ 2,000 เมตรคนุหมงิไดช้อืวา่เป็นเมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ลเิพราะมภีมูอิากาศทเีย็นสบาย
ตลอดทังปี ไมร่อ้นหรอืหนาวจนเกนิไปแลว้ สงิทมีเีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทยีวก็คอืธรรมชาตทิสีวยงาม 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย นําทา่นแวะชม รา้นผา้ไหม สนิคา้ทมีคีณุภาพ และมชีอืเสยีงของเมอืงจนี  จากนันแวะชมหยก ทมีคีณุภาพ

และมชีอืเสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอื กําไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทมีชีอืเสยีง นํา
ทา่นสูย่า่นชอ้ปปิง อสิระชอ้ปปิง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ตา่งๆ รวมถงึสนิคา้ของทรีะลกึพนืเมอืงฝากญาติ
สนทิ มติรสหายกอ่นกลบั 

คาํ    รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
   พกัท ีLONGWAY HOTEL OR SAME 
วนัท ี6 วดัหยวนทง-รา้นนวดฝ่าเทา้-คนุหมงิ - กรงุเทพฯ 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําคณะเขา้ชมวดัหยวนทงซงึเป็นวัดทใีหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตังอยู่ทถีนนหยวนทงเจียงเป็น
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อารามทางพระพทุธศาสนาทใีหญท่สีดุในคนุหมงิอายเุกา่แกก่วา่พันปีภายในวัดตกแตง่รม่รนืสวยงามกลางลาน
มสีระนําขนาดใหญ ่มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลยีมกลางสระดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหมป่ระดษิฐาน
พระพทุธรปูพระพุทธชนิราช(จําลอง)ซงึพลเอกเกรยีงศักด ิชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรคีนท ี15 ของไทยให ้
อัญเชญิไปประดษิฐานไวณ้ทวีัดหยวนทงแห่งนี  นําท่านเดนิทางสู่ รา้นบวัหมิะและศูนยน์วดแพทยแ์ผน
โบราณจนีใหท้่านนวดฝ่าเทา้เพอืสขุภาพผ่อนคลายความเมอืยลา้กับยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซํ่าใคร
พรอ้มชมครมีเป่าซูถั่งหรอืทรีูจ้ักกนัดใีนชอื “ครมีบวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผ้พุองและ
แมลงกัดตอ่ยเป็นยาสามญัประจําบา้น 

กลางวนั 
  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

หากไฟลท์มกีารเปลยีนแปลงหรอืใดๆทไีมส่ามารถไปรับประทานอาหารไดท้ัน 
ขอสงวนสทิธเ์ปลยีนเป็นเป็นชดุ MC DONALD หรอื KFC ทสีนามบนิแทน 

บา่ย สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
18.30น.   ออกเดนิทางกลับสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยเทยีวบนิทMีU5077 
19.50น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

  
 
 
 

โปรแกรม : คนุหมงิ ลเีจยีง แชงกรลีา่ พชิติ 2 ภเูขาหมิะ  หบุเขาสนํีาเงนิ 6 วนั  5 คนื  โดยสายการบนิไชน่า่อสี
เทริน์  (GH KMG-MU010) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก 8- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก 8- 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) พักเดยีวเพมิ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 

วันท ี27 ธ.ค. 60 -01 ม.ค. 61 30,900.- 30,900.- 29,900.- 5,500.- 22,400.- 

วันท ี28 ธ.ค. 60 -02 ม.ค. 61 30,900.- 30,900.- 29,900.- 5,500.- 22,400.- 

วันท ี29 ธ.ค. 60 -03 ม.ค. 61 30,900.- 30,900.- 29,900.- 5,500.- 22,400.- 

***  ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ท ี*** 

 
 

***ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่วซีา่ทา่นละ 1,500 บาทแลว้*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ 

ทา่นละ 120 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทา่น // หวัหนา้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทรีะบใุนโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้(ขอความรว่มมอืลกูคา้ทกุทา่นแชเ่ทา้), ไขม่กุ, 

รา้นผา้ไหม ซงึจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทยีวทกุทา่นทราบวา่ 

ทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทังสนิ 
 
 
 
 
 

โปรแกรมการเดนิทางเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลยีนแปลงรายการทอ่งเทยีว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทยีวบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่นขนึไปจงึออกเดนิทางในกรณีทมีจํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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เงอืนไขการใหบ้รกิาร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง เพอื

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ 

3.  การชาํระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา้ใชจ้า่ยทังหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการันตมีดัจํากับสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรทั์งหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการ
เหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขนึไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1.  คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทพีักตามรายการทรีะบ ุ(สองทา่นตอ่หนงึหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ
6.  คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันทําการ (1,500 บาท) 
7.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่

รักษาพยาบาลกรณเีกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้** 
 - เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํามนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนด ทา่นละ 2 ใบ ใบละ 23 กโิลกรัม/ท่าน 

สว่นเกนินําหนักตามสายการบนิกําหนด 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิไกด ์วันละ 10 หยวนตอ่คน/วัน และคนขบัรถ วันละ 10 หยวนตอ่คน/วัน  เดนิทางทังหมด  6 วัน จา่ย

ทปิไกด ์60 หยวน คนขบัรถ 60 หยวน รวมเป็น 120 หยวน ตอ่คน 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1.  คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 
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2.  คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขนึไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3.  คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 
  

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอนืๆทอียู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธแิละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารททีา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

5. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองทนัีงบนเครอืง 
และโรงแรมทพีักในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานคีดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจบุนั หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับ
ราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์ังกลา่ว 

7. กรณเีกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทจีะ
จัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน 

9. หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานที
อนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง มเิชน่นัน
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทังสนิ 

 
เอกสารในการยนืวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย 

**ยนืวซีา่เดยีวคา่บรกิารดังน ี** 
-ยนืธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท  
-ยนืดว่น 2 วันทําการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่าํรดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พนืหลังขาวเทา่นัน**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูงั  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นันกอ่น

การสง่เอกสารยนืวซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณเีด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณเีด็กอายตํุากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, สําเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ ีhttp://www.consular.go.th/)            
  - กรณทีเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษา สถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียูปั่จจบุนั ทอียูท่ทํีางาน ญาตทิตีดิตอ่ได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ททํีางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดังนันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
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8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอื

เปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทตู และบางครังบรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
 ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่น

จะตอ้งรับผดิชอบ 
9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทํีางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นัน 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทตูจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพมิ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ จา่ยเพมิ  100 บาท 
- เอกสารทตีอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นวิ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พนืหลังขาวเทา่นัน**  
และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูงั  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทแีปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทาํวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปน ี
1. ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลัง ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พอืยนืทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ  1,050 บาท 

 
(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยยีม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 
ประกาศ 
เนอืงจากสภาวะนํามนัโลกทมีกีารปรับราคาสงูขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํามนัขนึในอนาคต ซงึทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ภาษีนํามนัเพมิตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทตูจนีมกีารเปลยีนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปน*ี* 
 

เอกสารทใีชป้ระกอบการยนืขอวซีา่ประเทศจนี 
**กรณุาระบรุายละเอยีดทงัหมดใหค้รบถว้น เพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง กรอกขอ้มลูใหค้รบโดยเฉพาะเบอร์

ตดิตอ่  เเละกรณีทาํลกูคา้ธุรกจิสว่นตวักรณุาระบใุหช้ดัเจนดว้ยวา่ทําอะไร** 
 

ชอื-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชอืคูส่มรส 
.................................................................................................................................... ................. 
ทอียูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
..............................................................................................................................................................
...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................................ 
ทอียูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
..............................................................................................................................................................
.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 
ชอืสถานททีํางาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 
ตาํแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 
ทอียูส่ถานททีํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 
..............................................................................................................................................................
..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 
(สําคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ถีูกตอ้งทสีามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนอืงจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คขอ้มูล
โดยตรงกบัทา่น) 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมอืวนัท.ี.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัท.ี.............................
เดอืน............................ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เมอืวนัท.ี.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัท.ี.............................เดอืน
.............................ปี................................. 
รายชอืบคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ 
 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 
RELATION........................................................ 
 
หมายเหต ุ
**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 
**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพมิเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวก
ภายหลงั  ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทนี ี (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 
 


