
 

 

 

 

 

 

  

CHINA 
คนุหมงิ แชงกรลีา่ ลีเ่จยีง หบุเขาสนี า้เงนิ   

โดยสายการบนิไชนา่ อสีเทริน์ (MU) 6 วนั 4 คนื 
ไฮไลทท์วัร ์ 

 พชิติภเูขาหมิะมังกรหยก สมัผัสหมิะและอาหกาศสดุเย็น   
 ชมความใส มรกตของน ้าทีข่งัอยูใ่นหมิปนู....หบุเขาสนี ้าเงนิ 
 ชมวดัลามะ...จ าลองมาจากพระราชวงัโปตาลากง แหง่ทเิบต 

 อสิระชอ้ปป้ิงข ณ เมอืงโบราณลีเ่จยีง....เมอืงโบรารจงเตีย้น 

 เมนู พเิศษ!! สกุีป้ลาแซลมอน อาหารกวางตุง้ สกุีเ้ห็ด 

 



รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ    

2 
กรงุเทพฯ-คนุหมงิ-ตา้หลี-่เมอืงโบราณตา้หลี-่ผา่นชม
เจดยีส์ามองค-์ตา้หลี-่ลีเ่จยีง-เมอืงเกา่ลีเ่จยีง 

✈🍽 🍽 🍽 
LIJIANG GUANGUANG 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

3 
ภเูขาหมิะมงักรหยก(กระเชา้ใหญ)่-อทุยานน ้าหยก-
หบุเขาสนี ้าเงนิ-ลีเ่จยีง-รา้นใบชา-แชงกรลีา่-โคง้แรก
แมน่ ้าแยงซเีกยีง 

🍽 🍽 🍽 
TIANRUI SUNSHINE HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

4 
เมอืงโบราณแชงกรลีา่-วัดลามะซงจา้นหลนิ-แชงกรี
ลา่-รา้นสาหรา่ยเกลยีวทอง-ตา้หลี ่ 🍽 🍽 🍽 

Z MAX HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
4 * 

5 
ตา้หลี-่คนุหมงิ-รา้นผา้ไหม-รา้นหยก-ประตมูา้ทองไก่
หยก 🍽 🍽 อิสระ LONGWAY  HOTEL  หรอื

เทยีบเทา่ 4 * 

6 วัดหยวนทง-รา้นนวดฝ่าเทา้-คนุหมงิ - กรงุเทพฯ 🍽 🍽 ✈  

หมายเหต ุ:  ไมร่วมคา่วซีา่จนีแบบเดีย่ว 1,500 บาท ** 
กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 100 หยวน /ทา่น/ทรปิ  

 
  

เครือ่ง  
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

บรกิารน า้ด ืม่บนเครือ่ง 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 23 กก. 

 

 

 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ  
23.30 น. คณุะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 ประตทูางเขา้10 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ

ไชน่าอสีเทริน์ (MU) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสาร

การเดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
คนุหมงิ-ตา้หลี-่เมอืงโบราณตา้หลี-่ผา่นชมเจดยีส์ามองค-์ตา้หลี-่ลีเ่จยีง-เมอืงเกา่ลีเ่จยีง 
02.55 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงคนุหมงิโดยเทีย่วบนิที ่MU5078 

06.40 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงจากนัน้น าคณะเดนิรับประทานอาหารเชา้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร หรอืหอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตา้หลี ่เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวนัตกเฉยีงใตข้องจนีในมณฑลยูนนานตัง้อยูร่ะหวา่ง

ทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานทีร่ะดับ 1,975 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล โดยมชีนกลุม่นอ้ยอาศัยอยู่ร่วมกันกวา่ 20 เชือ้

ชาต ิเดมิมชีือ่วา่ “หนันเจา” หรอือาณาจักรน่านเจา้ (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ไดเ้ขา้มาสถาปนาอาณาจักรตา้ห

ลี ่(ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรตา้หลีก็่ถูก กุบไลข่าน ผูเ้ป็นจักรพรรดชิาวมองโกลพิชติลง แต่ก็ยังคง

เหลอืร่องรอยอารยธรรมเกา่ใหพ้บเห็นไดบ้นเสน้ทางจากตา้หลีถ่งึลีเ่จยีง จากนัน้น าทา่นชม เมอืงโบราณแห่งตา้หลี ่สมัผัส



บรรยากาศอันสงบเงยีบของเมอืงไท่เหออันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจา้ชมซากเมอืงเกา่และก าแพงเมอืง

โบราณพรอ้มชมหลกัศลิาหนันเจาซึง่บนัทกึเรือ่งราวความสมัพันธร์ะหวา่งชาวน่านเจา้กบัราชวงศถ์ัง 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าคณะออกเดนิทางตอ่ ระหวา่งทางผา่นชม เจดยี ์“ซานถ่า” หรอืเจดยี ์3 องค ์แห่งวัดฉงเซิง่ อนัเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง

ตา้หลีท่ีโ่ดดเดน่งดงาม ตัง้อยู่รมิทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบดว้ยเจดยีส์ขีาวสวยงาม 3 องคโ์ดยองคก์ลางมคีวามสงูถงึ 70 

เมตรสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศ์ถัง ซึง่จะมีลักษณะเหมือนกับเจดยี์ในเมืองซีอานซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สรา้งขึน้ในสมัย

เดยีวกัน สว่นองคเ์ล็กอกี 2 องคส์รา้งเพิม่เตมิทหีลังในสมัยราชวงศห์ยวน ซึง่เป็นชว่งทีพุ่ทธศาสนาก าลังไดรั้บความนิยม

สงูสดุในประเทศจนี และไดม้กีารบูรณะเจดยีเ์หล่านี้ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ไดค้น้พบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-10 กว่า 

600 ชิน้ในองคเ์จดยี ์จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงลีเ่จยีงเป็นเมอืงซึง่ตัง้อยู่ในหบุเขาทีม่ทีัศนยีภาพงดงามเป็นถิน่ทีอ่ยู่ของชาว

น่าซถีอืเป็นชนกลุม่นอ้ยทีม่คีวามน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชน่การมโีครงสรา้งทางสงัคมแบบสตรเีป็น

ใหญ่นอกจากนัน้ยังมภีาษาภาพทีเ่ป็นเอกลกัษณ์อกีดว้ย ชมเมอืงโบราณลีเ่จยีง หรอืเมอืงโบราณตา้เหยยีนเจิง้ซึง่เป็นเมอืง

ทีส่รา้งขึน้มาในสมัยตน้ราชวงศถ์ังมปีระวัตยิาวนานกวา่ 1,300 ปีตัวเมอืงตัง้อยู่ทา่มกลางการโอบลอ้มดว้ยสายน ้านอ้ยใหญ่

ทีไ่หลมาจากสระมังกรด าพืน้ทีต่ัง้ของเมอืงโบราณแห่งนี้มรีูปร่างลกัษณะคลา้ยหนิฝนหมกึจนีในเขตเมอืงโบราณยังคงความ

งามในอดตีไวอ้ย่างสมบูรณ์เชน่อาคารไมแ้บบจนีโบราณตน้หลวิรมิธารทียั่งคงปลวิไปมาตามสายลมล าธารน ้าทีไ่หลผ่าน

เมอืงแห่งนี้ดว้ยความสวยงามเหล่านี้ท าใหเ้มอืงโบราณลีเ่จยีงไดถู้กบันทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองคก์าร

ยเูนสโกนอกจากนีย้ามค า่คนืก็มกีารประดับไฟแสงสงีดงามอกีดว้ย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั LIJIANG GUANGUANG HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

ภเูขาหมิะมงักรหยก(กระเชา้ใหญ)่-อทุยานน า้หยก-หบุเขาสนี า้เงนิ-ลีเ่จยีง-รา้นใบชา-แชงกรลีา่- 
โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 น าคณะโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้ใหญ่) ขึน้สูบ่รเิวณจดุชมววิเขาหมิะมังกรหยกทีค่วามสงูระดับ 4,506 เมตรใหท้า่นได ้

สมัผัสความหนาวเย็นและยิง่ใหญ่ของภูเขาแห่งนี้ บรเิวณเขามตีน้ฉ าฉายูนนานทีม่อีายุกวา่พันปีเทอืกเขานี้หากมองดแูลว้

ลกัษณะคลา้ยมังกรนอนอยูบ่นกอ้นเมฆ จงึเป็นทีม่าของชือ่เทอืกเขาจากนัน้น าทา่นสูโ่รงละคร เดนิทางสู ่อทุยานน ้าหยกซึง่
มีตาน ้าธรรมชาตผิุดขึ้นมา 2 ตา เป็นน ้าที่ซึมมาจากการละลายของน ้าแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นสถานที่แสดง

วฒันธรรมของชนเผ่านาซกีลมกลนืกบัธรรมชาตปิระกอบดว้ยประตสูวรรคซ์ึง่มรีูปปั้นแกะสลักดว้ยไมข้า้งขวาเป็นพ่อขา้งซา้ย
เป็นแม่และน ้าตกมังกรทีไ่หลหลั่งไปตามไหลเ่ขาแบ่งเป็น 3 ชัน้ชัน้แรกชือ่วา่มังกรออกถ ้าชัน้ทีส่องชือ่วา่มังกรเล่นน ้าชัน้ที่

สามชือ่วา่มังกรโบยบนิและยังมตีน้ไมเ้ทวดาซึง่เป็นทีส่กัการบชูาของคนในพื้นทีม่อีายุมากกวา่ 500 ปี เดนิทางสู ่หุบเขาสี

น ้าเงนิ (Blue Valley) หุบเขาทีอ่ยู่ตดิดา้นหลังของภูเขาหมิะมังกรหยก ทัศนียภาพสวยงามกับทะเลสาบสฟ้ีาคราม น ้าตก

หนิปูนขนาดเล็กและภูเขาหมิะมังกรหยกเป็นพื้นหลัง น ้าทีไ่หลผ่านหุบเขานี้คอืน ้าทีล่ะลายจากหมิะบนยอดเขาหมิะมังกร

หยก เนื่องจากจุดนี้มทีวิทัศน์ทีส่วยงามทีม่ฉีากหลังคอืภูเขาหมิะมังกรหยกมนี ้าตกและแม่น ้ากึง่ทะเลสาบจงึเป็นทีน่ยิมของ
ศลิปินนักวาดภาพและคูรั่กทีม่ักจะมาถา่ยภาพทีน่่าประทบัใจ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย หลังรับประมานอาหารแวะชมิชา ทีม่คีณุภาพ และมชีือ่เสยีงของประเทศจนี น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงจงเตีย้น “แชงกรลี่า” 

ซึง่อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึง่มพีรมแดนตดิกับอาณาเขตน่าซขีองเมอืงลีเ่จยีงและอาณาจักรหยี
ของเมอืงหนงิหลาง ซึง่อยู่หา่งจากนครคนุหมงิถงึ 700 กโิลเมตร และอดุมไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามของป่าไมทุ้ง่หญา้ภเูขา

ทะเลสาบและสตัวน์านาชนดิ ดว้ยภูมปิระเทศรวมกับทัศนียภาพทีง่ดงาม สถานทีแ่ห่งนี้จงึไดช้ือ่วา่“ดนิแดนแห่งความฝัน

” ระหวา่งทางแวะชม โคง้แรกแมน่ ้าแยงซเีกยีง (ฉางเจยีงตีย่ีว่าน)เกดิจากแมน่ ้าแยงซทีีไ่หลลงมาจากชงิไหแ่ละทเิบต ซึง่



เป็นทีร่าบสงูไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้ไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกดิเป็น “โคง้แรก

แมน่ ้าแยงซ”ี ขึน้ จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงแชงกรลีา่   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ... อาหารบุฟเฟต ์นานาชาต ิ

ทีพ่กั TIANRUI SUNSHINE HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
เมอืงโบราณแชงกรลีา่-วดัลามะซงจา้นหลนิ-แชงกรลีา่-รา้นสาหรา่ยเกลยีวทอง-ตา้หลี ่
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าท่านชม เมอืงโบราณแชงกรลี่า เป็นศูนยร์วมของวัฒนธรรมชาวทเิบตลักษณะคลา้ยชมุชนเมอืงโบราณทเิบตซึง่เต็มไป

ดว้ยรา้นคา้ของคนพืน้เมอืงและรา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึมากมาย เทีย่วชม วัดลามะซงจา้นหลนิ ตัง้อยูบ่รเิวณตนีเขาฝอปิง หา่ง

จากเมอืงจงเตีย้นไปทางเหนือ 4 กโิลเมตร สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะทีม่อีายุเก่าแกก่วา่ 300 ปี มพีระลามะจ า
พรรษาอยู่กว่า 700 รูป สรา้งขึน้ในสมัยการปกครองของดะไลลามะองคท์ี่ 5 ซึง่ใกลเ้คยีงกับสมัยอยุธยาตอนตน้ ในช่วง

ศตวรรษที ่17 สมัยจักรพรรดคิังซแีห่งราชวงศช์งิไดม้กีารซ่อมแซมต่อเตมิอกีหลายครัง้โครงสรา้งของวัดแห่งนี้สรา้งตาม
แบบพระราชวังโปตาลาในเมอืงลาซา(ทเิบต) ทีม่หีอประชมุหลัก 2 หอ้งและโอบลอ้มไปดว้ยหอ้งพักส าหรับพระกวา่ 100 

หอ้งนอกจากนี้ยังมโีบราณวัตถอุกีมากมาย รวมทัง้รูปปั้นทองสมัฤทธิท์ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ จากนัน้แวะชม หยก ทีม่คีณุภาพ
และมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไลหยก แหวนหยก หรอื ผเีซยีะสตัว ์มงคลทีม่ชี ือ่เสยีง     

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

เทีย่ง ทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 แวะชมสนิคา้สาหร่ายเกลยีวทองพชืใตน้ ้าล ้าคณุคา่อาหารเสรมิเพือ่สขุภาพชัน้ยอด ซึง่มสีารอาหารอยูนั่บไมถ่ว้น อาท ิ
อาหารเสรมิ ครมีสาหร่ายพอกหนา้ จากนัน้คณะเดนิทางกลับสู ่เมอืงตา้หลี ่

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั Z MAX HOTEL & RESIDENCE หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 
ตา้หลี-่คนุหมงิ-รา้นผา้ไหม-รา้นหยก-อสิระชอ้ปป้ิงประตมูา้ทองไกห่ยก 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 หลังอาหารเชา้น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลยูนนานมปีระชากร 33 ลา้นคน 
โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24 เผา่ครอบคลมุพืน้ทีถ่งึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยูส่งูเหนือระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร

คนุหมงิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ลเิพราะมภีูมอิากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่รอ้นหรอืหนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ทีม่ี
เสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วก็คอืธรรมชาตทิีส่วยงาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านแวะชม รา้นผา้ไหม สนิคา้ทีม่คีุณภาพ และมชีือ่เสยีงของเมอืงจนี  จากนัน้แวะชมหยก ทีม่คีุณภาพและมชีือ่เสยีง
ของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที่

ถนนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงคนุหมงิ ซึง่มซีุม้ประตูมา้ทองและซุม้ประตไูกห่ยก ภาษาจนีเรยีกวา่จนิหม่าและป้ีจี จนเป็นทีม่า

ของชือ่ถนนแห่งนี ้โดยซุม้มา้ทองและไกม่รกตมอีายรุ่วม 400 ปี สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ ในถนนย่านการคา้แห่งนี้ เป็น
แหลง่เสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ของจนีและตา่งประเทศ รวมทัง้เครือ่งประดบั อัญมณีชัน้เยีย่ม รา้นเครือ่งดืม่ รา้นอาหารพืน้เมอืง 

และรา้นขายของทีร่ะลกึ ฯลฯ นอกจากนียั้งมสี ิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆ อกีมากมาย 

ค า่ อสิระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั LONGWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีห่กของการเดนิทาง 
วดัหยวนทง-รา้นนวดฝ่าเทา้-คนุหมงิ - กรงุเทพฯ 



เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าคณะเขา้ชมวัดหยวนทงซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตัง้อยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทาง

พระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีส่ดุในคุนหมงิอายุเก่าแก่กวา่พันปีภายในวัดตกแต่งร่มรืน่สวยงามกลางลานมสีระน ้าขนาดใหญ่  มี
สะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระดา้นหลงัวดัเป็นอาคารสรา้งใหมป่ระดษิฐานพระพุทธรูปพระพุทธชนิราช(จ าลอง)

ซึง่พลเอกเกรียงศักดิ ์ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไปประดษิฐานไวณ้ทีว่ัดหยวนทงแห่งนี้  น า
ทา่นเดนิทางสู ่รา้นบัวหมิะและศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีใหท้า่นนวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กับยา

นวดขนาดพิเศษสตูรเดยีวไม่ซ ้าใครพรอ้มชมครมีเป่าซู่ถังหรือทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “ครีมบัวหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้น

รักษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามัญประจ าบา้น 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หากไฟลท์มกีารเปลีย่นแปลงหรอืใดๆทีไ่ม่สามารถไปรับประทานอาหารไดท้นั 

ขอสงวนสทิธเ์ปลีย่นเป็นเป็นชดุ MC DONALD หรอื KFC ทีส่นามบนิแทน 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นสูส่นามบนิคนุหมงิ 

18.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่MU5077 

19.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้  

 

   

คนุหมงิ แชงกรลีา่ ลีเ่จยีง หบุเขาสนี า้เงนิ   

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

10-15 มนีาคม 60 19,991 19,991 19,991 4,000 

20-25 มนีาคม 61 19,991 19,991 19,991 4,000 

“จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋ ตดิตอ่เจา้หนา้ที”่ 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่*** 

ทา่นละ 100 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+บัวหมิะ,รา้นชา, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมและรา้นหยกซึง่

จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ทกุ

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละ 60-90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของ

ลกูคา้เป็นหลักไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ (หากทา่นใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาทีร่า้นก าหนด...และไมเ่ขา้รว่ม

กจิกรรมทีท่างรา้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 300 หยวนตอ่ทา่นตอ่รา้น 

 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 



 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000. – บาท 

 3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 



2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

9. น ้าหนักสมัภาระทา่นละ 2 ใบ ใบละ 23 กโิลกรัม เทา่นัน้  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 ชิน้

น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นที่

เกนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด ทา่นละ 2 ใบ ใบละ 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิ

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 100 หยวน/ทา่น/ทรปิ สว่นหัวหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตด่ลุพนิจิของทา่น 

8.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี วซีา่เดีย่ว (ธรรมดา 4 วนัท าการ) 1,500 บาท  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่น

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 



4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จาก

ทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่าง

นอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิม้

เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาด า หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุ

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วี

ซา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

 ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจุบนัทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 



9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบ

การยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ

 ไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

 เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 



**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนั

ข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

  

  

 

 

**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) 

NAME.........................................SURNAME.......................................................... 

สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

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

รหัสไปรษณีย.์......................... โทรศัพท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูปั่จจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

..............................................................รหัสไปรษณีย ์...................โทรศัพทบ์า้น........................... 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่…………………………………………………………….. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................ 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา(ภาษาอังกฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

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

......................................................รหัสไปรษณีย ์........................................โทร.......................... 

(ส าคัญมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกับทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   



เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

..............................เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน.............................ปี................................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...........................................SURNAME..................................................... 

RELATION.................................................................................................................................. 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME........................................................... 

RELATION.................................................................................................................................. 

หมายเหต ุ

**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


