รหัสทัวร B2B2000476
ทัวรจีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีลา SAVE PRICE 5 วัน 4 คืน (MU)
พระราชวังโปตาลานอย | ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเชาใหญ)
หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน(สือขา) | เมืองในฝนแชงกรีลา
เมืองโบราณลี่เจียง | เมืองโบราณตาหลี่ | โชวจางอวี้โหมว

เส้นทางการเดินทาง
วันที . กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินฉางสุย่ )-ต้าหลี-เมืองโบราณต้าหลี(MU2584 : 07.50-11.40)
วันที . วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดียส์ ามองค์-ต้าหลี-แชงกรีลา่ -ผ่านชมโค้งแรกแม่นาแยงซี
ํ
เกียง-เมืองโบราณแชงกรีล่า
วันที . หุบเขาพระจันทร์สนี าเงิ
ํ น(รวมกระเช้า)-วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีลา่ -ลีเจียง-สระมังกรดํา-เมืองโบราณลีเจียง
วันที 4. ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวีโหมว-อุทยานนําหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ลีเจียง-ฉู่สง
วันที . ฉู่สง-คุนหมิง-ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ ง-คุนหมิง(สนามบินแงสุย่ ป-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรณณภูมิ)(MU2583 :
23.25-0.45)

วันที่ 1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินฉางสุย)-ตาหลี-่ เมือง
โบราณตาหลี(่ MU2584 : 07.50-11.40)

05.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอร P
ประตู 7 หรือเคานเตอร U ประตู 9 สายการบินไชนาอีสเทิรน (MU) โดยมี
เจาหนาทีค
่ อยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสาร
การเดินทางใหกบ
ั ทุกทาน
07.50 น. ออกเดินทางสู นครคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU2584
11.40 น.

เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุย นครคุนหมิง เมืองเอกและเปนเมืองที่ใหญ
ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลานคน โดยเปนชนกลุม
 นอยถึง 24 เผา
ครอบคลุมพื้นที่ถงึ 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับนํ้าทะเลประมาณ
2,000 เมตร คุนหมิงไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิเพราะมีภม
ู ิอากาศที่เย็น
สบายตลอดทัง้ ป ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งที่มีเสนหด
 งึ ดูดนักทองเที่ยวก็
คือธรรมชาติที่สวยงาม ผานพิธก
ี ารตรวจคนเขาเมือง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําคณะเดินทางสู เมืองตาหลี่ (ใชเวลาประมาณ 5 ชัว่ โมง) เขตปกครอง
ตนเองของชนเผาไป ทางตะวันตกเฉียงใตของจีนในมณฑลยูนนานตัง้ อยูร ะหวาง
ทะเลสาบเออไหกบ
ั ภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตรเหนือระดับนํา้ ทะเล โดยมีชน
กลุมนอยอาศัยอยูร วมกันกวา 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อวา “หนันเจา” หรืออาณาจักร
นานเจา (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทัง่ ชาวไปไดเขามาสถาปนาอาณาจักรตาหลี่
(ค.ศ. 937) และตอมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรตาหลีก
่ ถ
็ ูก กุบไลขาน ผูเปน
จักรพรรดิชาวมองโกลพิชต
ิ ลง แตก็ยงั คงเหลือรองรอยอารยธรรมเกาใหพบเห็นได
บนเสนทางจากตาหลีถ
่ ึงลี่เจียง ชมเมืองโบราณแหงตาหลี่ สัมผัสบรรยากาศอัน
สงบเงียบของเมืองไทเหออันเปนนครหลวงของอาณาจักรโบราณนานเจาชมซาก
เมืองเกาและกําแพงเมืองโบราณพรอมชมหลักศิลาหนันเจาซึง่ บันทึกเรือ
่ งราว
ความสัมพันธระหวางชาวนานเจากับราชวงศถงั

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ที่พก
ั

MANJIANG HONG HOLIDAY HOTEL OR SAME 4*

วันที่ 2
เชา

วัดเจาแมกวนอิม-ผานชมเจดียส
 ามองค-ตาหลี-่ แชงกรีลา -ผานชมโคงแรก
แมนํ้าแยงซีเกียง-เมืองโบราณแชงกรีลา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
ชม วัดเจาแมกวนอิมแปลงกาย ตามตํานานเลาวาเจาแมกวนอิมไดแปลงกายเปน
หญิงชราแบกกอนหินใหญไวบนหลังเพือ
่ ใหทหารของฝายตรงขามไดเห็น เมื่อทหาร
ของฝายศัตรูไดเห็นวาแมแตหญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถาเปนคนวัยหนุม
 สาว
จะตองมีพละกําลังมากมายยากจะตอสู จึงไมไดทําการเขาโจมตีเมืองและถอยทัพ
กลับไปชาวเมืองจึงสรางวัดแหงนีข้ ึ้นในสมัยราชวงศถงั เปนวัดทีม
่ ีประติมากรรม
เยี่ยมยอดแหงหนึง่ ในตาหลี่ เขาชมวัดเจาแมกวนอิมแปลงกายตามตํานานเลาวา
เจาแมกวนอิมไดแปลงกายเปนหญิงชราแบกกอนหินใหญไวบนหลังเพือ
่ ใหทหาร
ของฝายตรงขามไดเห็น เมื่อทหารของฝายศัตรูไดเห็นวาแมแตหญิงชรายังแข็งแรง
ถึงเพียงนี้ ถาเปนคนวัยหนุมสาวจะตองมีพละกําลังมากมายยากจะตอสู จึงไมไดทํา
การเขาโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึงสรางวัดแหงนีข้ ึ้นในสมัยราชวงศ
ถัง เปนวัดทีม
่ ีประติมากรรมเยี่ยมยอดแหงหนึง่ ในตาหลี่ นําทานผานชม “ซานถา”
หรือ เจดีย 3 องค อันเปนสัญลักษณของเมืองตาลี่ที่โดดเดนงดงาม ตัง้ อยูร ิม
ทะเลสาบเออไห ประกอบดวยเจดียสขี าวสวยงาม 3 องค โดยองคกลางมีความสูง
ถึง 70 เมตรซึง่ สรางขึ้นในสมัยราชวงศถังจึงมีลักษณะเหมือนกับเจดียในเมืองซี
อาน สวนองคเล็กอีก 2 องค สรางเพิม
่ เติมทีหลังในสมัยราชวงศหยวน ซึง่ เปนชวงที่
พุทธศาสนากําลังไดรับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย 3 องคมอ
ี ายุกวา
1,000 ป และไดมก
ี ารบูรณะเจดียเหลานี้ในชวงป ค.ศ.1978 ก็ไดคนพบ
โบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-10 กวา 600 ชิน
้ ในองคเจดีย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นทานเดินทางสู เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีลา” (ใชเวลาประมาณ 5.30-6
ชั่วโมง) ซึ่งอยูท
 างทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับ
อาณาเขตนาซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยูห
 างจาก
นครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปดวยธรรมชาติทงี่ ดงามของปาไมทงุ
หญาภูเขาทะเลสาบและสัตวนานาชนิด ดวยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม
สถานทีแ่ หงนี้จึงไดชอ
ื่ วา“ดินแดนแหงความฝน”

ระหวางทางผานชม โคงแรกแมนํ้าแยงซีเกียง เกิดจากแมนาํ้ แยงซีที่ไหลลงมาจากชิง
ไหและทิเบต ซึง่ เปนทีร่ าบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไหหลอ แลวหักเสนทางโคงไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเปน “โคงแรกแมนํ้าแยงซี” ขึ้น นําชมเมือง
โบราณแชงกรีลาเปนศูนยรวมของวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคลายชุมชนเมือง
โบราณทิเบตซึง่ เต็มไปดวยรานคาของคนพื้นเมืองและรานขายสินคาที่ระลึก
มากมาย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ที่พก
ั

YUNDING JINXI HOTEL OR SAME 4*

วันที่ 3
เชา

หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน(รวมกระเชา)-วัดลามะซงจานหลิง-แชงกรีลา-ลี่
เจียง-สระมังกรดํา-เมืองโบราณลี่เจียง
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

นําทานเดินทางสู หุบเขาพระจันทรสน
ี ํ้าเงิน แหงเมืองแชงกรีลา มีความสูงกวา
4,500 เมตร จากระดับนํา้ ทะเล ประกอบดวย 13 ยอดเขา เรียงรายตอกันลักษณะ

คลายมังกร เปนหุบเขาทีม
่ ีทศ
ั นียภาพงดงามมาก ไดรบ
ั การขนานนามวาเปน
สวรรคบนดิน สะกดทุกสายตาของผูม
 าเยือน นําทานโดยสารนั่งกระเชา ซึง่ แบงเปน
2 ชวง จุดแรกคือ ศูนยทอ
 งเที่ยว หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน และเปลี่ยนกระเชา
ตอไปยัง จุดบนสุดของ หุบเขาพระจันทรสีนาํ้ เงิน เปนจุดชมวิว แบบ 360 องศา
ใหทานไดสัมผัสกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาอยางเต็มที่ และชื่นชมกับทิวทัศน อัน
สวยงามบนยอดเขา ทีม
่ ีหม
ิ ะปกคลุมเกือบตลอดป อิสระถายภาพตามอัธยาศัย

เที่ยวชม วัดลามะซงจานหลิน ตัง้ อยูบ
 ริเวณตีนเขาฝอปงหางจากเมืองจงเตี้ยนไป
ทางเหนือ 4 กิโลเมตรสรางขึ้นในปค.ศ. 1679 เปนวัดลามะที่มอ
ี ายุเกาแกกวา
300 ปมพ
ี ระลามะจําพรรษาอยูก
 วา 700 รูปสรางขึ้นในสมัยการปกครองของดะ
ไลลามะองคที่ 5 ซึ่งใกลเคียงกับสมัยอยุธยาตอนตนในชวงศตวรรษที่ 17 สมัย
จักรพรรดิคงั ซีแหงราชวงศชงิ ไดมก
ี ารซอมแซมตอเติมอีกหลายครั้งโครงสรางของ
วัดแหงนี้สรางตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ทีม
่ ีหอประชุมหลัก
2 หองและโอบลอมไปดวยหองพักสําหรับพระกวา 100 หองนอกจากนี้ยงั มี
โบราณวัตถุอก
ี มากมายรวมทัง้ รูปปน
 ﻥทองสัมฤทธิ์ทม
ี่ ีชื่อเสียงมากที่สุด
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูเ มืองลี่เจียง (ใชเวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง) เปนเมืองซึง่ ตัง้ อยูในหุบเขาทีม
่ ี
ทัศนียภาพงดงามเปนถิ่นที่อยูของชาวนาซีถือเปนชนกลุม
 นอยที่มค
ี วามนาสนใจทั้ง
ทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชน การมีโครงสรางทางสังคมแบบสตรีเปนใหญ
นอกจากนั้นยังมีอก
ั ษรภาพอันเปนเอกลักษณอก
ี ดวย เขาชมสวนสาธารณะเหย
หลงถาน หรือ สระนํ้ามังกรดํา อยูทท
ี่ างชานเมืองดานเหนือเลากันวาเมื่อหลาย

รอยปกอนที่นั่นยังเปนบอนํ้าธรรมดาอยูม
 าวันหนึ่งมีชาวบานเห็นมังกรดําโผลขึ้นมา
จากบอนํ้าแหงนัน
้ ชาวนาซีมค
ี วามเชื่อเรื่องมังกรอยูแ ลว จึงตั้งชื่อบอนํ้านั่นวา บอนํ้า
มังกรดํา ปจจุบันไดปรับปรุงใหเปนสวนสาธารณะที่สวยงาม จัดสรางสะพานศาลา
พักผอนแบบเกงจีน สองขางทางมีตนเกาลัดขึน
้ เต็มมีเนื้อที่ประมาณ 4 ตาราง
กิโลเมตร ไดมก
ี ารจัดแบงสวนอยางเหมาะสมเปนบอนํ้าใน และบอนํ้านอก มี
สะพานหินออนกั้น นํา้ ในบอผุดขึ้นมาจากใตดน
ิ ในลักษณะเปนตานํ้า
จากนั้นนําทานชม เมืองโบราณลี่เจียง หรือเมืองโบราณตาเหยียนเจิง้ ซึ่งเปนเมือง
ที่สรางขึ้นมาในสมัยตนราชวงศถงั มีประวัติยาวนานกวา 1,300 ป ตัวเมืองตั้งอยู
ทามกลางการโอบลอมดวยสายนํ้านอยใหญทไี่ หลมาจากสระมังกรดํา พื้นทีต
่ งั้ ของ
เมืองโบราณแหงนีม
้ ีรูปรางลักษณะคลายหินฝนหมึกจีน ในเขตเมืองโบราณยังคง
ความงามในอดีตไวอยางสมบูรณ เชน อาคารไมแบบจีนโบราณ ตนหลิวริมธารที่
ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลําธารนํา้ ที่ไหลผานเมืองแหงนี้ ดวของโลกโดยองคการ
ยูเนสโก นอกจากนี้ยามคํ่าคืนก็มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีกดวย
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ที่พก
ั

JINDAO HOTEL OR SAME 4*

วันที่ 4
เชา

ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเชาใหญ)-โชวจางอวี้โหมว-อุทยานนํ้าหยก-ราน
สาหรายเกลียวทอง-ลี่เจียง-ฉูสง
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

นําทุกทานเดินทางสูภ
 ูเขาหิมะมังกรหยก ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง
เกาลี่เจียง เปนภูเขาสูงทีต
่ งั้ ตระหงาน ซึง่ มีหิมะปกคลุมอยูต
 ลอดทัง้ ป จากนัน
้ นํา

ทานโดยสารกระเชาไฟฟา(กระเชาใหญ) ขึ้นสูบ
 ริเวณจุดชมวิว บนเขาหิมะมังกร
หยกทีค
่ วามสูงระดับ 4,506 เมตร ใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นและยิง่ ใหญของ
ภูเขาแหงนี้ และเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นเปนลักษณะคลายมังกรกําลังเลื้อย สี
ขาวของหิมะที่ปกคลุมอยูน
 ั้นดูราวกับหยกขาวที่ตด
ั กับสีนํ้าเงินของทองฟา คลาย
มังกรขาวบนฟากฟา จึงเปนที่มาของชือ
่ ภูเขาหิมะมังกรหยก นัง่ เอง
หมายเหตุ : หาก ณ วันเดินทางกระเชาใหญประกาศแจงปดปรับปรุงหรือไมวาดวย
เหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเที่ยวแทน โดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนาและไมมก
ี ารคืนคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
จากนั้นชม IMPRESSION LIJIANG โชวอน
ั ยิ่งใหญ โดยผูก
 ํากับชื่อกองโลก จา
งอวี้โหมว ไดเนรมิตใหภูเขาหิมะมังกรหยกเปนฉากหลัง และบริเวณทุง หญาเปนเวที
การแสดง โดยใชนก
ั แสดงกวา 600 ชีวิต แสง สี เสียงการแตงกายตระการตา เลา
เรื่องราวชีวต
ิ ความเปนอยู และชาวเผาตางๆ ของเมืองลี่เจียงความสําเร็จของการ
แสดงคงตองยกเครดิตใหกับจางอี้โหมวผูกาํ กับชาวจีนทีม
่ ีชื่อเสียงในระดับโลกที่
ลาสุดไดฝากผลงานไหกบ
ั พิธีเปด-ปดกีฬาโอลิมปก(BEIJING 2008) ที่สรางความ
ประทับใจไปทัง้ โลกเมื่อปลายป 2551 เดินทางสู อุทยานนํ้าหยกซึ่งมีตานํา้
ธรรมชาติผด
ุ ขึน
้ มา 2 ตา เปนนํ้าที่ซึมมาจากการละลายของนํ้าแข็งบนภูเขาหิมะ
มังกรหยก เปนสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผานาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ
ประกอบดวยประตูสวรรคซงึ่ มีรูปปﻥนแกะสลักดวยไมขางขวาเปนพอขางซายเปนแม
และนํ้าตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหลเขาแบงเปน 3 ชั้นชั้นแรกชื่อวามังกรออกถํ้า
ชั้นที่สองชื่อวามังกรเลนนํา้ ชั้นที่สามชือ
่ วามังกรโบยบินและยังมีตนไมเทวดาซึง่ เปน
ที่สักการบูชาของคนในพื้นทีม
่ ีอายุมากกวา 500 ป
หมายเหตุ : ชวงหนาหนาว โชว IMPRESSION LIJIANG ปด หากวันเดินทางดังกลาว

ทางโชวงดการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเปนโชวลี่สุยจินซาแทน โดยไมตองแจง
ทราบลวงหนาและไมมก
ี ารคืนคาใชจายใดๆทัง้ สิ้น
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แวะชมสินคาสาหรายเกลียวทอง พืชใตนํ้าลํ้าคุณคาอาหารเสริมเพือ
่ สุขภาพชั้น
ยอด ซึง่ มีสารอาหารอยูน
 ับไมถวน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหรายพอกหนา
จากนั้นนําคณะเดินทางสู เมืองฉูสง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง)ซึง่ เปน

เมืองโบราณทีม
่ ีความสําคัญของมณฑลยูนนานเต็มไปดวยมนตขลังและเสนหแหง
อาณาจักรโบราณเมืองฉูสงหรือชาวเผาอวี๋
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ที่พก
ั

YUHUA HOTEL OR SAME 4*

วันที่ 5

ฉูสง-คุนหมิง-รานบัวหิมะ-วัดหยวนทง-รานผาไหม-อิสระชอปปﻥง-คุนหมิง
(สนามบินแงสุยป-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรณณภูม)ิ (MU2583 : 23.000.45)

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารเชานําคณะเดินทางสู เมืองคุนหมิง (ใชเวลาประมาณ 2.30-3 ชัว่ โมง)
เมืองเอกและเปนเมืองที่ใหญที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลานคน โดย
เปนชนกลุม
 นอยถึง 24 เผาครอบคลุมพื้นทีถ
่ งึ 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสงู
เหนือระดับนํา้ ทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมิงไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไม
ผลิเพราะมีภูมอ
ิ ากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งป ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งทีม
่ ี
เสนหดึงดูดนักทองเที่ยวก็คอ
ื ธรรมชาติที่สวยงาม
ทานเดินทางสู รานบัวหิมะและศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝาเทาเพื่อ
สุขภาพผอนคลายความเมือ
่ ยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใครพรอมชม
ครีมเปาซูถ
 ังหรือที่รูจก
ั กันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผล
ไฟไหมผุพองและแมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เขาชมวัดหยวนทงซึ่งเปนวัดที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูนนานตั้งอยูทถ
ี่ นน
หยวนทงเจียงเปนอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สด
ุ ในคุนหมิงอายุเกาแกกวา
พันปภายในวัดตกแตงรมรื่นสวยงามกลางลานมีสระนํา้ ขนาดใหญ มีสะพานขาม
ไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหมประดิษฐาน
พระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยใหอญ
ั เชิญไปประดิษฐานไว ณ ทีว่ ด
ั หยวนทง แวะ
ชมผาไหม สิ้นคาทีม
่ ีชื่อเสียงของจีนจากนั้น จากนั้นอิสระชอปปง ﻥใหทา นไดเลือก
ซื้อสินคาตางๆ รวมถึงสินคาของทีร่ ะลึกพื้นเมืองตางๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหาย
กอนกลับ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินคุนหมิงฉางสุย

23.25 น. อําลา เมืองคุนหมิง เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไชนาอีสเทิรน
(MU) เทียวบินที่ MU2583
00.45 น. ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกทาน
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
ทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจํานวน
ผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมห
ี ัวหนาทัวรไทย
อัตราคาบริการ : SAVE PRICE คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีลา 5 วัน 4 คืน โดยไชนาอิสเทิรน
 แอรไลน
ผูใหญพก
ั 2-3

เด็กอายุไมเกิน 12 ป

เด็กอายุไมเกิน 12 ป

ทาน

(เสริมเตียง)

(ไมเสริมเตียง)

ทานละ

ทานละ

ทานละ

วันที่ 14-18 ก.พ. 63

17,900.-

17,900.-

วันที่ 19-23 ก.พ. 63

16,900.-

วันที่ 06-10 มี.ค. 63

พักเดี่ยว

ไมรวมตั๋ว

ทานละ

ทานละ

17,900.-

4,500.-

ไมรับจอย

16,900.-

16,900.-

4,500.-

ไมรับจอย

17,900.-

17,900.-

17,900.-

4,500.-

ไมรับจอย

วันที่ 14-18 มี.ค. 63

17,900.-

17,900.-

17,900.-

4,500.-

ไมรับจอย

วันที่ 21-25 มี.ค. 63

17,900.-

17,900.-

17,900.-

4,500.-

ไมรับจอย

วันที่ 28 มี.ค. -01 เม.ย. 63

16,900.-

16,900.-

16,900.-

4,500.-

ไมรับจอย

กําหนดการเดินทาง

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 6,900.- ราคานีร้ วมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน รวมวีซา

ราคา ไมรวมคาวีซา(4 วันที่การ) ทานละ 1,800 บาท
ราคานีไ้ มรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ทาน/ทริป
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทถ
ี่ ือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น
** กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง **
เงื่อนไขการใหบริการ
1.

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2.

ในกรณีที่ลก
ู คาตองการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาทีข่ อง
บริษัทฯ กอนทุกครัง้ เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทัง้ ไฟลบน
ิ และ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษท
ั ไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น

3.

การชําระคาบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชําระคาทัวรสว นที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง

4.

การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา
4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด
4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด
4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต
่ องการันตีมด
ั จํากับสายการบิน
หรือคามัดจําทีพ
่ ักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight
จะไมมก
ี ารคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทงั้ หมดเนือ
่ งจากคาตัว๋ เปนการเหมาจายใน
เทีย
่ วบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได
1.

คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมห
ี ัวหนาทัวร)

2.

คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร)

3.

คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง

อัตราคาบริการนี้รวม
1.

คาตัว๋ เครือ
่ งบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2.

คาโรงแรมที่พก
ั ตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง)

3.

คาเขาชมสถานทีต
่ างๆ ตามรายการที่ระบุ

4.

คาอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ตามรายการที่ระบุ

5.

คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการทีร่ ะบุ

6.

คาประกันอุบต
ั ิเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทาง คุม
 ครองในวงเงินทานละ
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท
ตามเงือ
่ นไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรือ
่ งสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล
เพิม
่ เติมกับทางเจาหนาที่บริษท
ั ได **
- เบี้ยประกันเริม
่ ตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริม
่ ตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม
่ อ
ี ายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ
3 ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม
่ อ
ี ายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ
1.5 ลานบาท]

7.

รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีนาํ้ มัน

8.

คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.

กระเปาเดินทาง

2.

คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเดี่ยว 4 วันทําการ ทานละ 1,800 บาท

3.

กระเปาเดินทางทานละ 1 ใบเทานั้น ในกรณีทน
ี่ ํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20
กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินนํา้ หนักตามสายการบินกําหนด

4.

คาทําหนังสือเดินทาง

5.

คาใชจา ยสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครือ
่ งดืม
่ , คาอาหารที่สงั่ เพิม
่ เอง, คา
โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ

6.

คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ

7.

คาทําใบอนุญาตทีก
่ ลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว

8.

คาทิปมัคคุเทศกทองถิน
่ และคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทาน/ทริป
หัวหนาทัวรไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจในการบริการของทาน

หมายเหตุ
1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ทจี่ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสด
ุ วิสัย
จนไมอาจแกไขได

2.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรบ
ั ผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ
เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล,
อุบัติเหตุ, ความเจ็บปวย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุ
สุดวิสัย อื่นๆ เปนตน

3.

หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษท
ั ฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชาํ ระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น

4.

บริษัทฯ จะไมรบ
ั ผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอื่นๆ

5.

รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต
่ องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พก
ั ในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

6.

ราคานีค
้ ิดตามราคาตั๋วเครือ
่ งบินในปจจุบัน หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดงั กลาว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษท
ั ฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงิน
ใหสําหรับคาบริการนั้นๆ

8.

มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสท
ิ ธิ์ในการใหคาํ สัญญาใดๆ ทัง้ สิ้น
แทนบริษท
ั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม
 อ
ี ํานาจของบริษท
ั ฯ กํากับเทานั้น

9.

หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมก
ี ารคืนเงินใดๆทัง้ สิ้น แต
ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานทีอ
่ ื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไมแจงใหทราบลวงหนา

10. ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาทีข่ องบริษท
ั ฯ
กอนทุกครัง้ มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจา ยใดๆ ทัง้ สิ้น
11. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึง่
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจํา
คืน ไมวา กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปน
จํานวนเงิน 300 หยวน/คน/ราน
สําหรับผูท
 ี่มีความประสงคตองการขอยืน
่ วีซาเดี่ยว(เชียงใหม)
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูท
 ี่ถือพาสสปอรตไทย
**ยื่นวีซาเดี่ยวที่เชียงใหมมค
ี าบริการดังนี้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท
1.

หนังสือเดินทางที่มอ
ี ายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด

2.

หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2
หนาเต็ม
รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทานั้น**
และตองไมใชสติก
๊ เกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร

- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทัง้ ใบหนารวมถึงใบหูทงั้ 2 ขาง
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา
3.

สําหรับผูท
 ี่ถอ
ื หนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry
ดวยตนเองเทานัน
้ กอนการสงเอกสารยื่นวีซา

4.

สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง

5.

เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง

6.

กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบต
ั รตัวจริง, สําเนาสูติบต
ั รและสูติ
บัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่
http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง
ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศก
ึ ษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหนงงาน ทีอ
่ ยูปจจุบัน ที่อยูท
 ี่
ทํางาน ญาติที่ตด
ิ ตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ
โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวา ใหขอ
 มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมทีม
่ ีปญ
 หา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)

7.

เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง)

8.

โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพิม
่ เติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครัง้ บริษัททัวรไมทราบลวงหนา
ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบต
ั ร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ

9.

ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนือ
่ งจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย
2 อาทิตย

10. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น
- หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง เนือ
่ งจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทท
ี่ างบริษัทสามารถขอวีซา
ใหได
1.

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิม
่ 5,500 บาท

2.

หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิม
่ 1,900 บาท
ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครัง้ )
- เอกสารทีต
่ อ
 งเตรียม
1.พาสปอรต ทีม
่ ีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวี
ซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พืน
้ หลัง
ขาวเทานั้น]
และตองไมใชสติก
๊ เกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทัง้ ใบหนารวมถึงใบหูทงั้ 2ขาง
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา

3.

ใบอนุญาตการทํางาน

4.

หนังสือวาจางในการทํางาน

5.

สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน

6.

กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล
รับรองตราประทับรานที่แปล

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดงั ตอไปนี้
1.

ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายทีด
่ ูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก

2.

นํารูปถายเกา ทีถ
่ า ยไวเกินกวา 6 เดือนมาใช

3.

นํารูปถายทีม
่ วี ิวดานหลัง ทีถ
่ ายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา

4.

นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซา ดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 1,125 บาท
[ตางชาติฝรัง่ เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุม
 ขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบล
เยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี
ลิทวั เนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย
สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได]
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซา โดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกทีม
่ ก
ี ารปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคา
ภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึง่ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนาํ้ มันเพิ่มตามความเปนจริง

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล
ดังตอไปนี้**
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
(MISS /MRS / MR)
NAME.................................................................SURNAME...............................................................
................
สถานภาพ

โสด

ไมไดจดทะเบียน

แตงงาน

หมาย

หยา

จดทะเบียน ชือ
่ คู

สมรส ..............................................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
..................................................................................................................................................................
......................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
..............................................................................................
โทรศัพท............................................................ มือถือ
......................................................................................................................
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
..................................................................................................................................................................
.....................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
...............................................................................................
โทรศัพท............................................................ มือถือ
.....................................................................................................................
ชื่อสถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ...............................................................................................................
ตําแหนงงาน

..................................................................................................................................................................
.....................
ที่อยูสถานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
..................................................................................................................................................................
.......................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
................................................................................................
โทรศัพท............................................................ มือถือ
.......................................................................................................................
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถก
ู ตองทีส
่ ามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน)
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม

ไมเคย

เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว

เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป.............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ป
......................................……......................
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม

ไมเคย

เคย โปรดระบุ

............................................................................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป.............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ป
...................................................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
1. (MISS /MRS / MR)
NAME................................................SURNAME................................................................................
........
RELATION.............................................................................................................................................
.......................................
2. (MISS /MRS / MR)
NAME................................................SURNAME................................................................................
........
RELATION.............................................................................................................................................

.......................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษท
ั อาจมี
การเรียกเก็บเอกสารเพิม
่ เติม อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพือ
่ ประโยชน
ของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

