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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  13-18 ม.ิย.  60 23,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  8-13, 18-23 ก.ค. / 27 ก.ค. – 1 ส.ค. 60 25,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  8-13 ส.ค. 60 (วนัแม)่ 26,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  17-22, 22-27 ส.ค.  60 25,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  5-10, 12-17, 19-24 ก.ย. 60 25,900.- 
โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เท ีย่ง ค ่ำ โรงแรมทีพ่กั 

 คนุหมงิ ตำ้หลี ่ล ีเ่จยีง แชงกรลีำ่ 
 หุบเขำพระจนัทรส์นี ำ้เงนิ 

6 วนั 5 คนื (MU)  
โดยสำยกำรบนิไชนำ่อสีเทริน์ แอรไ์ลน ์
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1 กรุงเทพฯ-คุนหมงิ-เมอืงฉู่สง  ✈ O 
YI REN GU ZHEN 

HOTEL 

2 
ตา้หลี-่เมอืงโบราณตา้หลี-่ผ่านชมเจดยี์สามองค ์– โคง้แรกแม่น ้า

แยงซ ี- เมอืงโบราณแชงกรล่ีา 
O O O 

TIAN RUI 
SUNSHINE HOTEL 

3 
วัดลามะซงจา้นหลนิ – รา้นหยก - หุบเขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ -  

แชงกรล่ีา – ลีเ่จยีง – รา้นใบชา - เมอืงโบราณลีเ่จยีง 
O O O 

GUAN GUANG 
HOTEL 

4 
ภูเขาหมิะมังกรหยก(กระเชา้ใหญ่) – โชวจ์างอวีโ้หมว – อุทยาน

น ้าหยก – รา้นสาหร่ายเกลยีวทอง - ตา้หลี ่
O O O Z MAX HOTEL 

5 ตา้หลี ่- คุนหมงิ - วัดหยวนทง - รา้นไข่มุก - อสิระชอ้ปป้ิง O O O LONGWAY HOTEL 

6 รา้นบัวหมิะ – คุนหมงิ - กรุงเทพฯ O O ✈  

วนัแรก กรุงเทพฯ-คุนหมงิ-เมอืงฉู่สง 

13.00น. คุณะพรอ้มกันทีท่ำ่อำกำศยำนสุวรรณภูมอิำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศช ัน้ 

4 ประตูทำงเข้ำ10 เคำนเ์ตอร์ U สำยกำรบินไชน่ำอีสเทิร ์น (MU) โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระ

และเอกสารการเดนิทางใหก้ับทุกท่าน 

 

15.45น. ออกเดนิทางสู่เมอืงคุนหมงิโดยเทีย่วบนิที ่MU742  

19.20น. เดนิทางถงึท่ำอำกำศยำนนำนำชำตินครคุนหมงิผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง

จากนัน้น าคณะเดินทางสู่ เมืองฉู่สง ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มคีวามส าคัญของ

มณฑลยูนนานเต็มไปดว้ยมนตข์ลังและเสน่ห์แห่งอาณาจักรโบราณเมอืงฉู่สงหรือ

ชาวเผ่าอี ้

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 2.30 

ช ัว่โมง 

ค ่ำ บรกิารอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที ่ YI REN GU ZHEN HOTEL OR SAME  
วนัที่สอง ฉู่สง – ตำ้หลี ่– เมอืงโบรำณตำ้หลี ่– ผ่ำนชมเจดยี์สำมองค ์- โคง้แรกแมน่ ำ้แยงซเีกยีง 

  - แชงกรลีำ่-เมอืงโบรำณแชงกรลีำ่ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    
  น าท่านเดนิทางสู่ เมืองตำ้หลี่ เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวันตก

เฉยีงใตข้องจนีในมณฑลยูนนานตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่

ระดับ 1,975 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล โดยมชีนกลุ่มนอ้ยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 

เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรืออาณาจักรน่านเจา้ (ค.ศ . 738 – 903) 

จนกระทั่งชาวไป๋ไดเ้ขา้มาสถาปนาอาณาจักรตา้หลี ่(ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 

1253 อาณาจักรตา้หลีก่็ถูก กุบไลข่าน ผูเ้ป็นจักรพรรดิชาวมองโกลพิชติลง แต่ก็

ยังคงเหลอืร่องรอยอารยธรรมเก่าใหพ้บเห็นไดบ้นเสน้ทางจากตา้หลีถ่ ึงลี่เจียง 

จากนัน้น าท่านชม เมอืงโบรำณแหง่ต้ำหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงยีบของ

เมอืงไท่เหออันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจา้ชมซากเมืองเก่าและ

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 2 

ช ัว่โมง 
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ก าแพงเมอืงโบราณพรอ้มชมหลักศลิาหนันเจาซึ่งบันทกึเรื่องราวความสัมพันธ์

ระหว่างชาวน่านเจา้กับราชวงศถ์ัง 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    
บำ่ย น าคณะออกเดนิทางต่อ ระหว่างทางผ่านชม เจดยี์ “ซำนถ่ำ” หรือเจดีย์ 3 องค์ 

แห่งวัดฉงเซิ่ง อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองตา้หลี่ท ี่โดดเด่นงดงาม ตั้งอยู่ริม

ทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบดว้ยเจดีย์สขีาวสวยงาม 3 องค์โดยองคก์ลางมคีวามสูง

ถงึ 70 เมตรสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งจะมลัีกษณะเหมอืนกับเจดยี์ในเมอืงซี

อานซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีส่รา้งขึน้ในสมัยเดยีวกัน ส่วนองคเ์ล็กอกี 2 องคส์รา้ง

เพิ่มเตมิทหีลังในสมัยราชวงศห์ยวน ซึง่เป็นช่วงทีพุ่ทธศาสนาก าลังไดรั้บความนยิม

สูงสุดในประเทศจนี และไดม้กีารบูรณะเจดยี์เหล่านีใ้นช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ไดค้น้พบ

โบราณวัตถุจากศตวรรษที ่7-10 กว่า 600 ชิน้ในองคเ์จดยี์จากนัน้ท่านเดนิทางสู่ 

เมอืงจงเตีย้น “แชงกรลี่ำ” ซึง่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉยีงเหนือของมณฑลยูน

นานซึ่งมีพรมแดนตดิกับอาณาเขตน่าซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของ

เมืองหนิงหลาง ซึง่อยู่ห่างจากนครคุนหมิงถ ึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปดว้ย

ธรรมชาติท ีง่ดงามของป่าไมทุ้่งหญา้ภูเขาทะเลสาบและสัตวน์านาชนิด ดว้ยภูมิ

ประเทศรวมกับทัศนยีภาพทีง่ดงาม สถานทีแ่ห่งนีจ้งึไดช้ือ่ว่า“ดนิแดนแหง่ควำม

ฝัน” ระหว่างทางแวะชม โคง้แรกแมน่ ำ้แยงซีเกยีง (ฉำงเจยีงตีย่ ีว่ำน)เกดิจาก

แม่น ้าแยงซที ีไ่หลลงมาจากชงิไห่และทเิบต ซึง่เป็นทีร่าบสูงไหลลงมากระทบกับ

เขาไห่หลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้ไปทางทิศตะวันออกเฉยีงเหนอื จนเกดิเป็น “โค้ง

แรกแมน่ ำ้แยงซี” ขึน้ จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงแชงกรล่ีา  น าท่านชม เมอืงโบรำณ

แชงกรลี่ำ เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวทเิบตลักษณะคลา้ยชุมชนเมอืงโบราณ

ทเิบตซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคนพื้นเมอืงและรา้นขายสนิคา้ท ีร่ะลกึมากมาย 

 

 

 

 

 

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 5 

ช ัว่โมง 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พกัที ่ TIAN RUI SUNSHINE HOTEL OR SAME  

วนัที่สำม วดัลำมะซงจำ้นหลนิ – รำ้นหยก – หุบเขำพระจนัทรส์นี ำ้เงนิ  – ลีเ่จยีง – รำ้นใบชำ - 

                     เมอืงโบรำณลีเ่จยีง 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    
  เท ีย่วชม วดัลำมะซงจำ้นหลิน ตั ้งอยู่บริเวณตนีเขาฝอปิง ห่างจากเมอืงจงเตีย้น

ไปทางเหนอื 4 กโิลเมตร สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะทีม่อีายุเก่าแก่กว่า 

300 ปี มพีระลามะจ าพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สรา้งขึน้ในสมัยการปกครองของดะ

ไลลามะองคท์ ี ่5 ซึง่ใกลเ้คียงกับสมัยอยุธยาตอนตน้ ในช่วงศตวรรษที ่17 สมัย

จักรพรรดคัิงซีแห่งราชวงศ์ชงิไดม้กีารซ่อมแซมต่อเตมิอกีหลายครัง้โครงสรา้งของ

วัดแห่งนีส้รา้งตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมอืงลาซา(ทเิบต) ทีม่หีอประชุมหลัก 

2 หอ้งและโอบลอ้มไปดว้ยหอ้งพักส าหรับพระกว่า 100 หอ้งนอกจากนี้ยังมี

โบราณวัตถุอกีมากมาย รวมทัง้รูปป้ันทองสัมฤทธิท์ ีม่ชีือ่เสยีงมากทีสุ่ด จากนัน้แวะ

ชม หยก ท ีม่คุีณภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไลหยก 

แหวนหยก หรอื ผเีซยีะสัตว ์มงคลทีม่ชีือ่เสยีง 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    
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บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่ หุบเขำพระจนัทรส์ีน ำ้เงนิ แห่งเมอืงแชงกรล่ีา มคีวามสูงกว่า 

4,500 เมตร จากระดับน ้าทะเล ประกอบดว้ย 13 ยอดเขา เรยีงรายต่อกันลักษณะ

คลา้ยมังกร เป็นหุบเขาทีม่ทีัศนยีภาพงดงามมาก ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 

หนึง่สวรรคบ์นดนิ สะกดทุกสายตาของผูม้าเยือน น าท่านโดยสารน่ังกระเชา้  

ซึง่แบ่งเป็น 2 ช่วง จุดแรกคอื ศูนย์ท่องเท ีย่ว หุบเขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ และเปลีย่น

กระเชา้ต่อไปยัง จุดบนสุดของ หุบเขาพระจันทรส์ีน ้าเงนิ เป็นจุดชมวิว แบบ 360 

องศา ใหท้่านไดสั้มผัสกับหมิะทีป่กคลุมยอดเขาอย่างเต็มที ่และชืน่ชมกับทวิทัศน ์

อันสวยงามบนยอดเขา ทีม่หีมิะปกคลุมเกอืบตลอดปี อสิระถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

เดนิทางต่อสู่เมอืงลี่เจยีงเป็นเมอืงซึง่ตั ้งอยู่ในหุบเขาทีม่ทีัศนยีภาพงดงามเป็นถิ่น

ท ีอ่ยู่ของชาวน่าซถีอืเป็นชนกลุ่มนอ้ยทีม่คีวามน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนยีมและ

วัฒนธรรมเช่นการมโีครงสรา้งทางสังคมแบบสตรเีป็นใหญ่นอกจากนัน้ยังมีภาษา

ภาพทีเ่ป็นเอกลักษณ์อกีดว้ย น าท่านแวะ ชมิชำ ท ีม่ ีคุณภาพ และมชีือ่เสยีงของ

ประเทศจนีจากนัน้น าท่าน ชมเมอืงโบรำณลี่เจยีง หรือเมอืงโบราณตา้เหยียนเจิ้ง

ซึง่เป็นเมอืงที่สรา้งขึ้นมาในสมัยตน้ราชวงศถ์ังมปีระวัตยิาวนานกว่า 1,300 ปีตัว

เมอืงตั้งอยู่ท่ามกลางการโอบลอ้มดว้ยสายน ้านอ้ยใหญ่ทีไ่หลมาจากสระมังกรด า

พื้นท ี่ตัง้ของเมอืงโบราณแห่งนีม้ ีรูปร่างลักษณะคลา้ยหนิฝนหมกึจนีในเขตเมอืง

โบราณยังคงความงามในอดตีไวอ้ย่างสมบูรณ์เช่นอาคารไมแ้บบจนีโบราณตน้หลิว

รมิธารทียั่งคงปลวิไปมาตามสายลมล าธารน ้าท ี่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ดว้ยความ

สวยงามเหล่านีท้ าใหเ้มอืงโบราณลีเ่จยีงไดถู้กบันทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ

โลกโดยองคก์ารยูเนสโกนอกจากนีย้ามค ่าคนืก็มกีารประดับไฟแสงสงีดงามอกีดว้ย 

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 

2.30 ช ัว่โมง 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่ GUAN GUANG HOTEL OR SAME  

วนัที่สี ่        ภูเขำหมิะมงักรหยก(น ัง่กระเช้ำใหญ)่-IMPRESSION LIJIANG (โชว์จำงอวี้โหมว) -             

                   อุทยำนน ำ้หยก  – รำ้นสำหรำ่ยเกลยีวทอง  – ลีเ่จยีง-ตำ้หลี ่

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    
 น าคณะโดยสำรกระเช้ำไฟฟ้ำ(กระเชำ้ใหญ)่ ขึ้นสู่บรเิวณจุดชมวิวเขำหมิะ

มงักรหยกที่ความสูงระดับ 4,506 เมตรใหท้่านไดสั้มผัสความหนาวเย็นและ

ยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี ้บรเิวณเขามีตน้ฉ าฉายูนนานทีม่ ีอายุกว่าพันปีเทอืกเขานี้

หากมองดูแลว้ลักษณะคลา้ยมังกรนอนอยู่บนกอ้นเมฆ จงึเป็นทีม่าของชือ่เทอืกเขา

จากนั้นชม IMPRESSION LIJIANG โชวอ์ันยิ่งใหญ่ โดยผูก้ ากับชื่อกอ้งโลก 

จาง อวี ้โหมว ไดเ้นรมิตใหภู้เขาหมิะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบรเิวณทุ่งหญา้

เป็นเวทกีารแสดง โดยใชนั้กแสดงกว่า 600 ชวีติ แสง ส ีเสยีงการแต่งกายตระการ

ตา เล่าเรือ่งราวชวีิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมอืงลีเ่จยีงความส าเร็จ

ของการแสดงคงตอ้งยกเครดติใหก้ับจางอีโ้หมวผูก้ ากับชาวจนีทีม่ชีือ่เสยีงในระดับ

โลกล่าสุดไดฝ้ากผลงานไหก้ับพิธเีปิด-ปิดกฬีาโอลมิปิก (BEIJING 2008) ทีส่รา้ง

ความประทับใจไปทัง้โลกเมือ่ปลายปี 2551 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    
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บำ่ย เดนิทางสู่ อุทยำนน ำ้หยก ซึง่มตีาน ้าธรรมชาตผุิดขึน้มา 2 ตา เป็นน ้าท ีซ่มึมาจาก

การละลายของน ้าแข็งบนภูเขาหมิะมังกรหยก เป็นสถานทีแ่สดงวัฒนธรรมของชน

เผ่านาซกีลมกลนืกับธรรมชาตปิระกอบดว้ยประตูสวรรคซ์ึง่มรูีปป้ันแกะสลักดว้ยไม ้

ขา้งขวาเป็นพ่อขา้งซา้ยเป็นแม่และน ้าตกมังกรทีไ่หลหล่ังไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 

3 ชัน้ชัน้แรกชือ่ว่ามังกรออกถ ้าชัน้ท ีส่องชือ่ว่ามังกรเล่นน ้าชัน้ท ีส่ามชือ่ว่ามังกรโบย

บนิและยังมตีน้ไมเ้ทวดาซึง่เป็นทีสั่กการบูชาของคนในพื้นท ีม่อีายุมากกว่า 500 ปี

แวะชมสนิคา้สำหร่ำยเกลียวทองพืชใตน้ ้าล ้าคุณค่าอาหารเสรมิเพื่อสุขภาพชั้น

ยอด ซึง่มสีารอาหารอยู่นับไม่ถว้น อาท ิอาหารเสรมิ ครมีสาหร่ายพอกหนา้จากนั้น

คณะเดนิทางกลับสู่ เมอืงตำ้หลี่ 

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 2.30 

ช ัว่โมง 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร สุกีป้ลำแซลมอน 

พกัที ่ Z-MAX  HOTEL OR SAME  

วนัที่หำ้ ตำ้หลี-่คุนหมงิ-วดัหยวนทง-รำ้นไขมุ่ก-อสิระช้อปป้ิงหำ้งวอลมำรท์ หรอืถนนคนเดนิ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    
 หลังอาหารเชา้น าคณะเดนิทางสู่ เมอืงคุนหมงิเมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ในมณฑลยูนนานมปีระชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถงึ 24 เผ่าครอบคลุม

พื้นท ีถ่งึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยู่สูงเหนอืระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร

คุนหมงิไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ลเิพราะมภูีมอิากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี 

ไม่รอ้นหรอืหนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ท ี่มเีสน่หด์ึงดูดนักท่องเท ีย่วก็คือธรรมชาติท ี่

สวยงาม 

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 4 

ช ัว่โมง 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรกวำงตุง้ 

บำ่ย น าคณะเขา้ชมวดัหยวนทงซึง่เป็นวัดทีใ่หญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตัง้อยู่ท ี่

ถนนหยวนทงเจยีงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในคุนหมงิอายุเกา่แก่

กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรืน่สวยงามกลางลานมสีระน ้าขนาดใหญ่ มสีะพานขา้ม

ไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่ประดิษฐาน

พระพุทธรูปพระพุทธชินรำช(จ ำลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 

นายกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไปประดษิฐานไวณ้ทีวั่ดหยวนทงแห่งนี้

แวะชม ร้ำนไขมุ่ก สนิคา้ท ีม่คุีณภาพและมชีือ่เสยีงของเมอืงจนี มสีนิคา้ใหเ้ลอืก

ซือ้เลอืกชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับจากไข่มุก เช่น สรอ้ยคอ สรอ้ย

ขอ้มอื แหวน ก าไล หรอื ครมีไข่มุกเป็นตน้ จากนัน้อิสระชอ้ปป้ิงหำ้งวอลมำร์ท 

หรอืถนนคนเดนิ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ รวมถงึสนิคา้ของทีร่ะลกึพื้นเมอืง

ฝากญาตสินทิ มติรสหายก่อนกลับ 

 

ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร สุกีเ้ห็ด 

พกัที ่ LONGWAY  HOTEL ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่หก รำ้นบวัหมิะและศูนย์นวดแผนโบรำณ-คุนหมงิ-กรุงเทพฯ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    
 น าท่านเดินทางสู่ รำ้นบวัหมิะและศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบรำณจนีใหท้่านนวด

ฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้า

ใครพรอ้มชมครมีเป่าซู่ถังหรอืท ีรู่จั้กกันดใีนชื่อ “ครมีบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลศิใน

ดา้นรักษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจ าบา้น 
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กลำงวนั บรกิารอาหารเทีย่งเป็นชุด MC DONALD หรอื KFC ทีส่นามบนิ  
13.00 น. ออกเดนิทางกลับสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมโิดยเทีย่วบนิทีM่U741  
14.35 น. ถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพทุกท่าน  

 

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร  โปรแกรม คุนหมงิ ตำ้หลี่ ลี่เจยีง แชงกรลี่ำ หุบเขำพระจนัทรส์ีน ำ้เงนิ (MU) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 ทำ่น) 

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที่ 13-18 ม.ิย.  60 23,900 23,900 23,900 4,800 

วนัที่  8-13, 18-23 ก.ค. 60 25,900 25,900 25,900 4,800 

วนัที่ 27 ก.ค. – 1 ส.ค. 60 25,900 25,900 25,900 4,800 

วนัที่ 8-13 ส.ค. 60  (วนัแม)่ 26,900 26,900 26,900 4,800 

วนัที่ 17-22, 22-27 ส.ค. 60 25,900 25,900 25,900 4,800 

วนัที่ 8-10, 12-17,19-24  ก.ย. 60 25,900 25,900 25,900 4,800 

รำคำไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 18,400.-/ ไมม่รีำคำเด็ก 

 

 

 

*** รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไม่รวมคำ่ทปิไกดแ์ละทปิคนขบัรถ *** 

***วนัละ 20 หยวน รวมท ัง้หมด 6 วนั ท่ำนละ 120 หยวน ทรปิ/ท่ำน*** 

** แจกน ้ำด ืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 
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เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ท ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆท ีอ่ยู่นอกเหนอืการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, 

ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท ีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบค่าบรกิารที่

ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่าน

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้

จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11.ในกรณีท ีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มเิช่นนัน้ทางบรษัิทฯ 

จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ 
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1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักล่ำว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลิกกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ เพือ่

เช็คขอ้มูลควำมถูกตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมท ัง้ไฟลบ์นิและเวลำนดัหมำยทวัร ์หำกเกดิควำมผดิพลำด ทำงบรษิทั

ไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

    3.2 กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 15 -20 วนักอ่นออกเดนิทำง 

4. กำรยกเลิกและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วัน คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วัน เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ่้ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าท ีพั่กโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหัีวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2. ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) 

3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเท ีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6. การยื่นขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีแบบธรรมดา 4 วันท าการ (วซี่ำเดีย่ว) 

7. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
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เอกสำรในกำรท ำวีซำ่จนีส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ีขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขำวเทำ่น ัน้ ไม่เห็นฟันมองเห็นใบหนา้และใบหูทัง้สองขา้งอย่าง

ชัดเจน ไม่สวมเสือ้สขีาว เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการปกตขิาว ไม่สวมเครือ่งประดับ สรอ้ย ต่างหู 

เเว่นตาเเฟช่ัน เเว่นสายตา รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่ง แจง้เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ (แจง้ก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวซ่ีา) 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสำรทีใ่หก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณำกรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง 

** ลูกคำ้ทำ่นใดสนใจซื้อประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงเจำ้หนำ้ทีบ่รษิทัได ้** 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรมั/ทำ่น  

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดีฯลฯ 

5. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

7. คำ่ทปิไกด ์วนัละ 10 หยวนตอ่คน/วนั และทปิคนขบัรถ วนัละ 10 หยวนตอ่คน/วนั  เดนิทำงท ัง้หมด 6 วนั จำ่ย

ทปิไกด ์60 หยวน คนขบัรถ 60 หยวน รวมท ัง้หมด 120 หยวน/ตอ่คน 
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7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ์ ตอ้งแนบส าเนาสูตบัิตร และสูตบัิตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลด

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

      - กรณีท ีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8.  ขอ้มูลจรงิเก ีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน (กรณีทีป่ระกอบธุรกจิส่วนตวั กรุณำแจง้ดว้ยวำ่ทำ่น  

     ท ำธุรกจิอะไร) ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ท ีท่ างาน ญาตทิ ีต่ดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของ  

     ญาต ิโปรดรบัทรำบวำ่ หำกสถำนทูตตรวจสอบไดว้ำ่ใหข้อ้มูลเทจ็ อำจมกีำรระงบักำรออกวซีำ่ เล่มทีม่ปัีญหำ  

     ปล.สถำนทูตมกีำรโทรศพัทสุ์ม่ตรวจทกุวนั 

8. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวซ่ีา ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วันท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

9. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทูตจนีอยูใ่นระหวำ่งจดัระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอื

เปลี่ยนระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสิทธิข์องสถำนทูต และบำงคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่รำบล่วงหนำ้   

10. ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบั้ตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้งรับผดิชอบ

ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอยีด / ผูใ้ช ้

บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศ

จนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย์  

12. กรณีหนงัสือเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิ ีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเท่านัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจาก

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซี่ำหนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซี่ำใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิ ืน่ๆ จ่ายเพิ่ม  100 บาท 

    - เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

2.1.พาสปอรต์ ท ีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 

   อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

     2.2. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขำวเทำ่น ัน้ ไม่เห็นฟัน เห็นใบหนา้และใบหูทัง้สองขา้งอย่าง

ชัดเจนและไม่สวมเสือ้สขีาว เช่น เสือ้ยืดสขีาว เสือ้นักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการปกตขิาว ไมส่วม เครือ่งประดับ สรอ้ย 

ต่างหู เเว่นตาเเฟช่ัน เเว่นสายตา รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ  

        และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 

2.3.ใบอนุญาตการท างาน   

2.4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

        2.5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย์ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 2.6.กรณีสมรสกับคนไทยตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถำนฑูตจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเก่า ท ีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลัง ท ีถ่่ายเล่น หรอืรูปยืนเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื่อยื่นท าวซ่ีา 
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4. น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตคิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซี่ำดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงล่ำชำ้  

 ยื่นวซ่ีาด่วน 2 วัน เสยีค่าใชจ่้ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซ์แลนด ์อิตำลี ลิทวัเนยี 

ลตัเวยี ลกัเซมเบริก์ สำธำรณรฐัมอลตำ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวำเกยี 

สโลเวเนยี สเปน สวเีดน สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซี่ำเขำ้ประเทศจนี สถำนทูตจนีอำจเปลี่ยนกฎเกณฑก์ำรยืน่วซี่ำโดย 

ไมแ่จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้** 

 

ประกำศ  

เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสูงขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษีน ำ้มนัขึน้ในอนำคต ซึง่

ทำงบรษิทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   
 

 

**เนือ่งจำกสถำนทูตจนีมกีำรเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซี่ำเขำ้จนี กรุณำกรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรุณำระบุรำยละเอียดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 
 

ชือ่-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  

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

...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

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

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น............................ 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…………………………………………………….. 

ต ำแหนง่งำน ................................................................................... .................................................... 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ์หญ่) 

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

..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส ำคญัมำก กรุณำแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มูลโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแล้ว   



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

KMG-MU004     หนา้ 2  
 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  KMG-MU004 LJ SRL 6D5N SEP17-MU-W07 

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

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

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

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

.............................ปี................................. 

รำยชือ่บุคคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบุควำมสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

หมำยเหตุ 

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถ ้ำเอกสำรส่งถ ึงบรษิทัแล้วไม่ครบ  ทำงบรษิทัอำจม ีกำรเร ียกเก็บเอกสำรเพิม่เต ิม  อำจท ำให้ทำ่นเก ิดควำมไม่สะดวก

ภำยหลงั  ท ัง้น ีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ท ีน่ ี ้  (โปรดท ำตำมระเบยีบอย่ำงเคร่งครดั) 

 

 


