
 

 

รหสัทวัร  B2B2000476 
ทัวรจีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรลีา SAVE PRICE  5 วัน 4 คนื (MU) 
พระราชวังโปตาลานอย | ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเชาใหญ) 
หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน(สือขา) | เมืองในฝนแชงกรีลา 
เมืองโบราณล่ีเจียง | เมอืงโบราณตาหล่ี |  โชวจางอวี้โหมว 

 
  
 
 
  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ)-คนุหมิง(สนามบินฉางสุย่)-ตา้หลี�-เมืองโบราณตา้หลี�(MU2584 : 07.50-11.40) 

วนัที� �. วดัเจา้แม่กวนอิม-ผ่านชมเจดียส์ามองค-์ตา้หลี�-แชงกรีลา่-ผ่านชมโคง้แรกแม่น ํ�าแยงซีเกียง-เมืองโบราณแชงกรลี่า 

วนัที� �. หบุเขาพระจนัทรส์นี ํ�าเงิน(รวมกระเชา้)-วดัลามะซงจา้นหลิง-แชงกรีลา่-ลี�เจียง-สระมงักรดาํ-เมืองโบราณลี�เจียง 

วนัที� 4. ภูเขาหิมะมงักรหยก(รวมกระเชา้ใหญ่)-โชวจ์างอวี �โหมว-อทุยานนํ�าหยก-รา้นสาหร่ายเกลยีวทอง-ลี�เจียง-ฉู่สง  

วนัที� �. ฉู่สง-คนุหมิง-รา้นบวัหิมะ-วดัหยวนทง-รา้นผา้ไหม-อิสระชอ้ปปิ�ง-คนุหมิง(สนามบินแงสุย่ป-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรณณภูมิ)(MU2583 :  

            23.25-0.45) 



 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คนุหมงิ(สนามบินฉางสุย)-ตาหลี-่เมือง
โบราณตาหลี(่MU2584 : 07.50-11.40) 

05.00 น. พรอมกันที่ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอร P 
ประตู 7 หรือเคานเตอร  U  ประตู 9  สายการบินไชนาอีสเทิรน (MU) โดยมี
เจาหนาทีค่อยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเชค็สัมภาระและเอกสาร
การเดินทางใหกบัทกุทาน 

07.50 น. ออกเดินทางสู นครคุนหมิง โดยเที่ยวบนิที่ MU2584  
11.40 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมงิฉางสุย นครคุนหมิง  เมืองเอกและเปนเมอืงที่ใหญ

ที่สุดในมณฑลยูนนานมปีระชากร 33 ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถงึ 24 เผา
ครอบคลมุพื้นที่ถงึ 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับนํ้าทะเลประมาณ 
2,000 เมตร คุนหมงิไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิเพราะมีภมูิอากาศที่เย็น
สบายตลอดทัง้ป ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งที่มีเสนหดงึดูดนกัทองเที่ยวก็
คือธรรมชาติที่สวยงาม ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนาํคณะเดินทางสู เมืองตาหลี ่(ใชเวลาประมาณ 5 ชัว่โมง) เขตปกครอง
ตนเองของชนเผาไป� ทางตะวันตกเฉียงใตของจีนในมณฑลยูนนานตัง้อยูระหวาง
ทะเลสาบเออไหกบัภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตรเหนือระดับนํา้ทะเล โดยมีชน
กลุมนอยอาศัยอยูรวมกันกวา 20 เชื้อชาติ เดมิมีชื่อวา “หนันเจา” หรืออาณาจกัร
นานเจา (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทัง่ชาวไป�ไดเขามาสถาปนาอาณาจกัรตาหล่ี 
(ค.ศ. 937) และตอมาในค.ศ. 1253 อาณาจกัรตาหลีก่ถ็ูก กบุไลขาน ผูเปน
จักรพรรดิชาวมองโกลพิชติลง แตก็ยงัคงเหลือรองรอยอารยธรรมเกาใหพบเห็นได
บนเสนทางจากตาหลีถ่ึงลี่เจียง ชมเมืองโบราณแหงตาหลี ่สัมผัสบรรยากาศอัน
สงบเงียบของเมอืงไทเหออันเปนนครหลวงของอาณาจักรโบราณนานเจาชมซาก
เมืองเกาและกําแพงเมืองโบราณพรอมชมหลกัศิลาหนันเจาซึง่บันทึกเรือ่งราว
ความสัมพันธระหวางชาวนานเจากับราชวงศถงั 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั MANJIANG HONG HOLIDAY HOTEL OR SAME 4* 



 

 

วันที่ 2 
วัดเจาแมกวนอิม-ผานชมเจดียสามองค-ตาหลี-่แชงกรีลา-ผานชมโคงแรก
แมนํ้าแยงซีเกียง-เมืองโบราณแชงกรลีา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 ชม วัดเจาแมกวนอิมแปลงกาย ตามตาํนานเลาวาเจาแมกวนอมิไดแปลงกายเปน

หญิงชราแบกกอนหินใหญไวบนหลังเพือ่ใหทหารของฝ�ายตรงขามไดเห็น เมื่อทหาร
ของฝ�ายศตัรูไดเห็นวาแมแตหญงิชรายงัแขง็แรงถึงเพียงนี้ ถาเปนคนวัยหนุมสาว
จะตองมีพละกาํลังมากมายยากจะตอสู จึงไมไดทําการเขาโจมตีเมืองและถอยทัพ
กลับไปชาวเมืองจึงสรางวดัแหงนีข้ึ้นในสมัยราชวงศถงัเปนวดัทีม่ีประตมิากรรม
เย่ียมยอดแหงหนึง่ในตาหล่ี  เขาชมวดัเจาแมกวนอิมแปลงกายตามตาํนานเลาวา
เจาแมกวนอมิไดแปลงกายเปนหญงิชราแบกกอนหินใหญไวบนหลังเพือ่ใหทหาร
ของฝ�ายตรงขามไดเห็น เมื่อทหารของฝ�ายศัตรูไดเห็นวาแมแตหญิงชรายงัแข็งแรง
ถึงเพียงนี้ ถาเปนคนวัยหนุมสาวจะตองมีพละกําลงัมากมายยากจะตอสู จึงไมไดทํา
การเขาโจมตีเมอืงและถอยทัพกลับไปชาวเมอืงจึงสรางวดัแหงนีข้ึ้นในสมัยราชวงศ
ถัง เปนวดัทีม่ีประตมิากรรมเยี่ยมยอดแหงหนึง่ในตาหลี ่นาํทานผานชม “ซานถา” 
หรือ เจดีย 3 องค อันเปนสัญลักษณของเมืองตาลี่ที่โดดเดนงดงาม ตัง้อยูริม
ทะเลสาบเออไห ประกอบดวยเจดียสีขาวสวยงาม 3 องค โดยองคกลางมคีวามสูง
ถึง 70 เมตรซึง่สรางขึ้นในสมัยราชวงศถังจงึมลีักษณะเหมือนกบัเจดียในเมืองซี
อาน สวนองคเลก็อกี 2 องค สรางเพิม่เติมทีหลังในสมัยราชวงศหยวน ซึง่เปนชวงที่
พุทธศาสนากําลงัไดรับความนิยมสงูสุด ในประเทศจีน เจดีย 3 องคมอีายกุวา 
1,000 ป และไดมกีารบูรณะเจดียเหลาน้ีในชวงป ค.ศ.1978 ก็ไดคนพบ
โบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-10 กวา 600 ชิน้ ในองคเจดีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นทานเดินทางสู เมืองจงเตี้ยน “แชงกรลีา” (ใชเวลาประมาณ 5.30-6 

ชั่วโมง) ซึ่งอยูทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซ่ึงมีพรมแดนตดิกบั
อาณาเขตนาซีของเมอืงลี่เจียงและอาณาจกัรหยีของเมืองหนงิหลาง ซ่ึงอยูหางจาก
นครคุนหมงิถงึ 700 กิโลเมตร และอดุมไปดวยธรรมชาติทีง่ดงามของป�าไมทุง
หญาภูเขาทะเลสาบและสัตวนานาชนดิ ดวยภมูิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม 
สถานทีแ่หงนี้จึงไดชือ่วา“ดินแดนแหงความฝน” 



 

 

ระหวางทางผานชม โคงแรกแมนํ้าแยงซีเกียง เกิดจากแมนํา้แยงซีที่ไหลลงมาจากชงิ
ไหและทิเบต ซึง่เปนทีร่าบสงูไหลลงมากระทบกับเขาไหหลอ แลวหกัเสนทางโคงไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเปน “โคงแรกแมนํ้าแยงซี” ขึ้น นาํชมเมือง
โบราณแชงกรลีาเปนศูนยรวมของวฒันธรรมชาวทิเบตลกัษณะคลายชมุชนเมือง
โบราณทิเบตซึง่เตม็ไปดวยรานคาของคนพื้นเมืองและรานขายสินคาที่ระลกึ
มากมาย 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั YUNDING JINXI HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 3 
หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน(รวมกระเชา)-วดัลามะซงจานหลงิ-แชงกรลีา-ลี่
เจียง-สระมงักรดํา-เมืองโบราณลี่เจียง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 

 
 นําทานเดินทางสู หุบเขาพระจันทรสนีํ้าเงิน แหงเมืองแชงกรีลา มคีวามสูงกวา 

4,500 เมตร จากระดับนํา้ทะเล ประกอบดวย 13 ยอดเขา เรียงรายตอกันลกัษณะ



 

 

คลายมังกร เปนหุบเขาทีม่ีทศันียภาพงดงามมาก ไดรบัการขนานนามวาเปน 
สวรรคบนดิน สะกดทกุสายตาของผูมาเยือน นําทานโดยสารนั่งกระเชา ซึง่แบงเปน 
2 ชวง จดุแรกคือ ศูนยทองเที่ยว หุบเขาพระจนัทรสีนํ้าเงิน และเปล่ียนกระเชา
ตอไปยงั จดุบนสดุของ หุบเขาพระจันทรสีนํา้เงิน เปนจุดชมววิ แบบ 360 องศา 
ใหทานไดสัมผัสกบัหมิะที่ปกคลมุยอดเขาอยางเตม็ที ่และชื่นชมกับทิวทัศน อัน
สวยงามบนยอดเขา ทีม่ีหมิะปกคลมุเกือบตลอดป อิสระถายภาพตามอัธยาศัย 

 

 
 เที่ยวชม วดัลามะซงจานหลิน ตัง้อยูบริเวณตนีเขาฝอปงหางจากเมอืงจงเตี้ยนไป

ทางเหนือ 4 กิโลเมตรสรางขึ้นในปค.ศ. 1679 เปนวดัลามะที่มอีายุเกาแกกวา 
300 ปมพีระลามะจําพรรษาอยูกวา 700 รปูสรางขึ้นในสมัยการปกครองของดะ
ไลลามะองคที ่5 ซึ่งใกลเคียงกับสมัยอยุธยาตอนตนในชวงศตวรรษที่ 17 สมัย
จักรพรรดิคงัซีแหงราชวงศชงิไดมกีารซอมแซมตอเตมิอกีหลายครั้งโครงสรางของ
วัดแหงนี้สรางตามแบบพระราชวงัโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ทีม่ีหอประชุมหลัก 
2 หองและโอบลอมไปดวยหองพกัสําหรับพระกวา 100 หองนอกจากนี้ยงัมี
โบราณวัตถุอกีมากมายรวมทัง้รูปปم�นทองสัมฤทธิ์ทีม่ีชื่อเสยีงมากที่สุด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 เดินทางสูเมืองลี่เจียง (ใชเวลาประมาณ 4 ชัว่โมง) เปนเมืองซึง่ตัง้อยูในหุบเขาทีม่ี

ทัศนียภาพงดงามเปนถิ่นที่อยูของชาวนาซถีือเปนชนกลุมนอยที่มคีวามนาสนใจทั้ง
ทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชน การมีโครงสรางทางสังคมแบบสตรีเปนใหญ 
นอกจากนั้นยงัมีอกัษรภาพอนัเปนเอกลักษณอกีดวย เขาชมสวนสาธารณะเหย
หลงถาน หรือ สระนํ้ามังกรดํา อยูทีท่างชานเมืองดานเหนือเลากันวาเมื่อหลาย



 

 

รอยปกอนที่นั่นยงัเปนบอนํ้าธรรมดาอยูมาวันหนึ่งมีชาวบานเห็นมังกรดาํโผลขึ้นมา
จากบอนํ้าแหงนัน้ ชาวนาซมีคีวามเชื่อเรื่องมังกรอยูแลว จงึตั้งชื่อบอนํ้านั่นวา บอนํ้า
มังกรดํา ปจจุบันไดปรับปรงุใหเปนสวนสาธารณะที่สวยงาม จดัสรางสะพานศาลา
พักผอนแบบเกงจีน สองขางทางมตีนเกาลดัขึน้เต็มมีเนื้อที่ประมาณ 4 ตาราง
กิโลเมตร ไดมกีารจดัแบงสวนอยางเหมาะสมเปนบอน้ําใน และบอนํ้านอก มี
สะพานหนิออนกั้น นํา้ในบอผุดขึ้นมาจากใตดนิในลักษณะเปนตานํ้า  

 จากนั้นนาํทานชม เมืองโบราณลี่เจียง หรือเมืองโบราณตาเหยียนเจิง้ ซึ่งเปนเมือง
ที่สรางขึ้นมาในสมัยตนราชวงศถงั มีประวตัิยาวนานกวา 1,300 ป ตัวเมืองตั้งอยู
ทามกลางการโอบลอมดวยสายนํ้านอยใหญทีไ่หลมาจากสระมังกรดํา พื้นทีต่ัง้ของ
เมืองโบราณแหงนีม้ีรูปรางลกัษณะคลายหินฝนหมกึจีน ในเขตเมืองโบราณยังคง
ความงามในอดตีไวอยางสมบูรณ เชน อาคารไมแบบจนีโบราณ ตนหลวิรมิธารที่
ยังคงปลวิไปมาตามสายลม ลําธารนํา้ที่ไหลผานเมืองแหงนี้ ดวของโลกโดยองคการ
ยูเนสโก นอกจากนี้ยามคํ่าคืนกม็ีการประดับไฟแสงสีงดงามอกีดวย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั JINDAO HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 4 
ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเชาใหญ)-โชวจางอวี้โหมว-อทุยานนํ้าหยก-ราน
สาหรายเกลียวทอง-ลี่เจียง-ฉูสง  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 

 
นําทุกทานเดินทางสูภูเขาหิมะมังกรหยก ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนอืของเมือง
เกาลี่เจียง เปนภูเขาสูงทีต่ัง้ตระหงาน ซึง่มหีิมะปกคลมุอยูตลอดทัง้ป จากนัน้นํา



 

 

ทานโดยสารกระเชาไฟฟ�า(กระเชาใหญ) ขึ้นสูบรเิวณจุดชมววิ บนเขาหิมะมังกร
หยกทีค่วามสูงระดับ 4,506 เมตร ใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นและยิง่ใหญของ
ภูเขาแหงนี ้และเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นเปนลักษณะคลายมงักรกําลังเล้ือย สี
ขาวของหมิะที่ปกคลุมอยูนั้นดรูาวกบัหยกขาวที่ตดักับสีนํ้าเงนิของทองฟ�า คลาย
มังกรขาวบนฟากฟ�า จงึเปนที่มาของชือ่ ภูเขาหิมะมงักรหยก นัง่เอง 

 หมายเหต ุ: หาก ณ วันเดินทางกระเชาใหญประกาศแจงปดปรับปรุงหรือไมวาดวย
เหตุผลใดๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเที่ยวแทน โดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนาและไมมกีารคืนคาใชจายใดๆทั้งสิ้น 

 จากนั้นชม IMPRESSION LIJIANG โชวอนัยิ่งใหญ โดยผูกํากับชื่อกองโลก จา
งอวี้โหมว ไดเนรมติใหภูเขาหมิะมงักรหยกเปนฉากหลงั และบริเวณทุงหญาเปนเวที
การแสดง โดยใชนกัแสดงกวา 600 ชวีิต แสง สี เสียงการแตงกายตระการตา เลา
เรื่องราวชีวติความเปนอยู และชาวเผาตางๆ ของเมืองลี่เจียงความสําเร็จของการ
แสดงคงตองยกเครดติใหกับจางอี้โหมวผูกาํกบัชาวจีนทีม่ีชื่อเสียงในระดับโลกที่
ลาสุดไดฝากผลงานไหกบัพิธีเปด-ปดกีฬาโอลมิปก(BEIJING 2008) ที่สรางความ
ประทบัใจไปทัง้โลกเมื่อปลายป 2551 เดินทางสู อุทยานนํ้าหยกซึ่งมตีานํา้
ธรรมชาติผดุขึน้มา 2 ตา เปนนํ้าที่ซึมมาจากการละลายของนํ้าแข็งบนภูเขาหมิะ
มังกรหยก เปนสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผานาซกีลมกลืนกับธรรมชาติ
ประกอบดวยประตูสวรรคซึง่มรีูปปم�นแกะสลักดวยไมขางขวาเปนพอขางซายเปนแม
และนํ้าตกมงักรที่ไหลหล่ังไปตามไหลเขาแบงเปน 3 ชั้นชั้นแรกชื่อวามงักรออกถํ้า
ชั้นที่สองชื่อวามังกรเลนนํา้ชั้นที่สามชือ่วามงักรโบยบินและยังมตีนไมเทวดาซึง่เปน
ที่สักการบชูาของคนในพื้นทีม่ีอายุมากกวา 500 ป 

 
 
หมายเหต ุ: ชวงหนาหนาว โชว IMPRESSION  LIJIANG  ปด หากวันเดินทางดงักลาว
ทางโชวงดการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเปนโชวลี่สุยจินซาแทน โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนาและไมมกีารคืนคาใชจายใดๆทัง้สิ้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 แวะชมสินคาสาหรายเกลียวทอง พืชใตนํ้าลํ้าคุณคาอาหารเสริมเพือ่สุขภาพชั้น

ยอด ซึง่มีสารอาหารอยูนับไมถวน อาทิ อาหารเสริม ครมีสาหรายพอกหนา  
จากนั้นนาํคณะเดินทางสู เมืองฉูสง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง)ซึง่เปน



 

 

เมืองโบราณทีม่ีความสําคัญของมณฑลยูนนานเต็มไปดวยมนตขลงัและเสนหแหง
อาณาจกัรโบราณเมืองฉูสงหรอืชาวเผาอวี ๋

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั YUHUA HOTEL OR SAME 4* 
วันที่ 5 ฉูสง-คุนหมงิ-รานบวัหิมะ-วดัหยวนทง-รานผาไหม-อิสระชอปปم�ง-คุนหมิง

(สนามบินแงสุยป-กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรณณภูม)ิ(MU2583 : 23.00-
0.45) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 หลังอาหารเชานาํคณะเดินทางสู เมืองคุนหมงิ (ใชเวลาประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง) 

เมืองเอกและเปนเมืองที่ใหญที่สุดในมณฑลยูนนานมปีระชากร 33 ลานคน โดย
เปนชนกลุมนอยถงึ 24 เผาครอบคลมุพื้นทีถ่งึ 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูง
เหนือระดับนํา้ทะเลประมาณ 2,000 เมตรคนุหมงิไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไม
ผลิเพราะมภีูมอิากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งป ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งทีม่ี
เสนหดึงดดูนกัทองเที่ยวกค็อืธรรมชาตทิี่สวยงาม   
ทานเดินทางสู รานบัวหิมะและศนูยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝ�าเทาเพื่อ
สุขภาพผอนคลายความเมือ่ยลากบัยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไมซํ้าใครพรอมชม
ครมีเป�าซูถังหรือที่รูจกักันดีในชื่อ “ครมีบวัหมิะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรกัษาแผล
ไฟไหมผุพองและแมลงกดัตอยเปนยาสามัญประจําบาน 

 

 



 

 

  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 เขาชมวัดหยวนทงซึ่งเปนวดัที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูนนานตั้งอยูทีถ่นน

หยวนทงเจียงเปนอารามทางพระพทุธศาสนาที่ใหญที่สุดในคุนหมิงอายุเกาแกกวา
พันปภายในวดัตกแตงรมรื่นสวยงามกลางลานมีสระนํา้ขนาดใหญ มีสะพานขาม
ไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลงัวดัเปนอาคารสรางใหมประดิษฐาน
พระพทุธรูปพระพทุธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศกัดิ์ ชมะนันทน 
นายกรฐัมนตรคีนที่ 15 ของไทยใหอญัเชิญไปประดิษฐานไว ณ ทีว่ดัหยวนทง แวะ
ชมผาไหม สิ้นคาทีม่ีชื่อเสียงของจีนจากนั้น จากนั้นอสิระชอปปم�ง ใหทานไดเลอืก
ซื้อสินคาตางๆ รวมถงึสินคาของทีร่ะลกึพื้นเมอืงตางๆ ฝากญาติสนิท มติรสหาย
กอนกลับ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
  ไดเวลาอันสมควร นาํทานเดินทางสู สนามบินคุนหมงิฉางสุย 
23.25 น. อําลา เมืองคุนหมิง เดินทางกลับ กรงุเทพฯ โดย สายการบินไชนาอีสเทิรน 

(MU) เทียวบินที่ MU2583  
00.45 น. ถึง ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกทาน 
  

โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
ทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจํานวน
ผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย 

อัตราคาบรกิาร  : SAVE PRICE  คนุหมิง ลี่เจียง แชงกรีลา 5 วนั 4 คนื  โดยไชนาอิสเทิรนแอรไลน  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพกั 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  
(เสรมิเตยีง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 14-18 ก.พ. 63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- ไมรับจอย 

วันที่ 19-23 ก.พ. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- ไมรับจอย 

วันที่ 06-10 มี.ค. 63 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 



 

 

ราคาเดก็ทารก(อายไุมถึง2 ปบรบิูรณ ณ วนัเดินทางกลบั) ทานละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบนิ รวมวีซา 

 
ราคา ไมรวมคาวซีา(4 วันที่การ) ทานละ 1,800 บาท  
ราคานีไ้มรวมคาทิปมคัคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ทาน/ทรปิ 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนงัสือเดินทางไทยเทานั้น 
** กรณีถือหนังสือเดนิทางตางชาติกรณุาเชค็ราคาอีกครั้ง ** 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมผีูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดงักลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรอืยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอเจาหนาทีข่อง

บริษัทฯ กอนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอมูลความถกูตองของรายการทัวรรวมทัง้ไฟลบนิและ
เวลานดัหมายทวัร หากเกิดความผดิพลาด ทางบริษทัไมรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

3.  การชําระคาบรกิาร 
     3.1 กรุณาชาํระมดัจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 15-20 วนักอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทวัรหลังจากมกีารจายเงนิมดัจํา 

4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด 
4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยดุหรือเทศกาลทีต่องการันตมีดัจํากับสายการบิน
หรือคามดัจําทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํ หรอืคาทวัรทัง้หมดเนือ่งจากคาตัว๋เปนการเหมาจายใน
เทีย่วบินนั้นๆ 

 



 

 

กรณีคณะออกเดินทางได           
1. คณะจองจาํนวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมหีัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจาํนวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มหีัวหนาหัวหนาทวัร) 
3. คณะจองไมถึงจาํนวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 

1.  คาตัว๋เครือ่งบินไป-กลับ ชั้นประหยดั 
2.  คาโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง) 
3.  คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรบัสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  คาประกันอุบตัิเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตวุงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงือ่นไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพิม่เตมิกับทางเจาหนาที่บริษทัได ** 
 - เบี้ยประกันเริม่ตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริม่ตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รกัษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบตัิเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รกัษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบตัิเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง + ภาษีนํา้มัน  
8.  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% 
 



 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. กระเป�าเดนิทาง 
2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาจีนแบบเดี่ยว 4 วนัทําการ ทานละ 1,800 บาท 
3. กระเป�าเดนิทางทานละ 1 ใบเทานั้น ในกรณทีีน่ํ้าหนกัเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 

กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินนํา้หนกัตามสายการบินกําหนด 
4. คาทาํหนงัสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตวันอกเหนือจากรายการ เชน คาเครือ่งดืม่, คาอาหารที่สัง่เพิม่เอง, คา

โทรศพัท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทาํใบอนญุาตทีก่ลับเขาประเทศของคนตางชาตหิรือคนตางดาว 
8. คาทปิมคัคุเทศกทองถิน่และคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ทาน/ทรปิ 

หัวหนาทวัรไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจในการบรกิารของทาน 
 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสดุวิสัย

จนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรบัผดิชอบใดๆ เหตกุารณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนดัหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหต,ุ ความเจบ็ป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลาชา เหตุ
สุดวิสัย อื่นๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวาทานสละสทิธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบรกิารที่ทานไดชาํระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอื่นๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากได
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พกัในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 



 

 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครือ่งบินในปจจุบัน หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสูงขึ้น บรษิัทฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดงักลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีารยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบรกิารจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบรกิาร 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงิน
ใหสําหรับคาบรกิารนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก พนกังาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสทิธิ์ในการใหคาํสัญญาใดๆ ทัง้สิ้น
แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมอีํานาจของบริษทัฯ กาํกบัเทานั้น 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิ
ความลาชา และความผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีารคืนเงินใดๆทัง้สิ้น แต
ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานทีอ่ื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจดัหาน้ี
โดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ 
กอนทกุครัง้ มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิ้น  

11. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหนึง่ 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถอืวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบรกิาร และเงินมัดจาํ
คืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น และทางบริษัทจะเรยีกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปน
จํานวนเงิน 300 หยวน/คน/ราน 

สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวซีาเดี่ยว(เชียงใหม) 
เอกสารในการยื่นวซีาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 
**ย่ืนวีซาเดี่ยวที่เชียงใหมมคีาบรกิารดงันี้ ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาํการ 1,800 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มอีายกุารใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารดุ 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สาํหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเตม็   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทานั้น**  
 และตองไมใชสติก๊เกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  



 

 

 - หามสวมเสื้อสีขาวเดด็ขาด เชน เสื้อยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชดุขาราชการ 
 - ตองมอีายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเหน็ฟน มองเห็นทัง้ใบหนารวมถงึใบหูทัง้  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถอืหนงัสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรอื Re-Entry 

ดวยตนเองเทานัน้กอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบตัรตัวจรงิ, สําเนาสูติบตัรและสูติ

บัตรของเดก็ฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ 
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เดก็ไมไดเดินทางพรอมกบับดิา มารดา ตองแนบหนงัสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศกึษา สถานที่ทาํงาน ตําแหนงงาน ทีอ่ยูปจจุบัน ที่อยูที่

ทํางาน ญาตทิี่ตดิตอไดในกรณฉีุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ 
โปรดรับทราบวา หากสถานทตูตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวี
ซา เลมทีม่ีปญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทสุมตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจดัเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจดัระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพิม่เติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอกสทิธิ์ของสถานทูต และ
บางครัง้บรษิัททวัรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใชบตัร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรบัผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี 
หากทานทําบตัรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจนีอยางนอย 
2 อาทติย  



 

 

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทาํงานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เนือ่งจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
คาธรรมเนียมการยื่นวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบรษิัทสามารถขอวซีา
ใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิม่ 5,500 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิม่  1,900 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรณุาเชคราคาอกีครัง้) 
- เอกสารทีต่องเตรียม   
1.พาสปอรต ทีม่ีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรบัประทับตราวี
ซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเตม็   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จาํนวน 2 ใบ รปูใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พืน้หลัง
ขาวเทานั้น] 
และตองไมใชสติก๊เกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเดด็ขาด เชน เส้ือยดืสีขาว ชดุนกัศกึษา หรอืชดุขาราชการ 
- ตองมอีายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเหน็ฟน มองเห็นทัง้ใบหนารวมถงึใบหูทัง้  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล

รับรองตราประทบัรานที่แปล 
 



 

 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดงัตอไปนี ้
1. ชื่อเปนชาย แตสงรปูถายทีดู่เปนหญงิ เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายทีม่วีิวดานหลัง ทีถ่ายเลน หรือรปูยนืเอียงขาง มาตดัใชเพื่อยื่นทาํวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสตกิเกอร หรือรปูที่พริ้นซจากคอมพวิเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑตูจีน เมื่อทานสงหนงัสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  

[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบล
เย่ียม สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการ ีไอซแลนด อติาลี 
ลิทวัเนีย ลตัเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย 
สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะนํ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึ้น ทําใหสายการบินอาจมกีารปรับราคา
ภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามนัเพิ่มตามความเปนจรงิ 



 

 

**สถานทูตจีนมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรณุากรอกขอมูล
ดังตอไปนี้** 
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวซีาประเทศจีน 
 **กรณุาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง** 
 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME...............................................................
................ 
สถานภาพ     � โสด � แตงงาน           � หมาย           � หยา    
�  ไมไดจดทะเบยีน  �  จดทะเบียน  ชือ่คู
สมรส .............................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาองักฤษตวัพมิพใหญ)  
..................................................................................................................................................................
...................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
.............................................................................................. 
โทรศพัท............................................................ มือถือ
...................................................................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
..................................................................................................................................................................
..................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
............................................................................................... 
โทรศพัท............................................................ มือถือ
..................................................................................................................... 
ชื่อสถานที่ทาํงาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ
ใหญ) ............................................................................................................... 
ตําแหนงงาน



 

 

..................................................................................................................................................................

..................... 
ที่อยูสถานที่ทาํงาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใหญ) 
..................................................................................................................................................................
....................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
................................................................................................ 
โทรศพัท............................................................ มือถือ
....................................................................................................................... 
(สําคญัมาก กรณุาแจงเบอรที่ถกูตองทีส่ามารถตดิตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทาง
สถานทูตจะมกีารโทรเชค็ขอมลูโดยตรงกบัทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     � ไมเคย     � เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป
......................................……...................... 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดนิทางไปตางประเทศหรือไม    � ไมเคย     � เคย  โปรดระบุ
............................................................................ 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป
................................................................... 
รายชื่อบคุคลในครอบครัวของทาน พรอมระบคุวามสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME................................................................................
........ 
RELATION.............................................................................................................................................
....................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME................................................................................
........ 
RELATION.............................................................................................................................................



 

 

 

....................................... 
หมายเหต ุ   
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจรงิ** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษทัอาจมี
การเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลงั  ทั้งนี้เพือ่ประโยชน
ของตวัทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทาํตามระเบียบอยางเครงครดั) 


