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   ก ำหนดกำรเดินทำง  

วันที่  01- 06 ก.ค. 61 19,900.- 
วันที่  25-30 ก.ค.  61 25,900.- 
วันที่  08-13 ส.ค. 61 25,900.- 
วันที่  24-29 ส.ค. 61 25,900.- 
 

บินตรง !! เชียงใหม่ คุนหมิง  

ต้ำหลี ลี่เจียง แชงกรีล่ำ    

6 วัน 5 คืน  (8L) 

 เร ิม่ตน้เพยีง 19,900.- 

 

 

 ชมความงดงาม ภเูขาหมิะมงักรหยก (น่ังกะเชา้) 

 ชมโชวอ์นัยิง่ใหญ ่IMPRESSION LIJIANG โดยผูก้ ากบัชือ่กอ้งโลก จาง อวี ้โหมว 

 ชมความงดงามของทุง่หญา้น่าพาไห ่

 ชมความงดงามของ วดัลามะจงซา้นหลนิ 

 ชมความงดงามของ เมอืงโบราณลีเ่จีย่ง 

 เมนู พเิศษ!! สกุีเ้ห็ด /สกุีป้ลาแซลมอล/ อาหารจนีกวางตุง้ 

 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 

 รวมคา่วซีา่จนี (วซีา่เดยีว) เรยีบรอ้ยแลว้จา้ 
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รำคำ รวมค่ำวีซ่ำแบบเดี่ยว ทำ่นละ 1,000 บำท แล้ว 

(ส ำหรับลูกค้ำที่มทีะเบยีนบ้ำนอยู่ในพ้ืนที่ 12 จังหวัดภำคเหนือเท่ำน้ัน 
กรณีลูกค้ำ ที่ไม่ได้อยูใ่นพ้ืนที่ 12 จังหวัดภำคเหนือ เก็บเพิ่ม ท่ำนล่ะ 600 บำท) 

รำคำยังไม่รวมค่ำทปิไกด์ + คนขับรถท่ำนละ 180 หยวน 

 

โปรแกรมกำรเดินทำง 

วันที ่1 สนำมบินเชียงใหม่-คุนหมิง-เมืองฉู่สง 
12.00 น. คุณะพร้อมกันที่สนำมบินเชียงใหม่ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ บริเวณเคำน์เตอร์ สำยกำร LUCKY 

AIR (8L) โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุก
ท่าน 

14.05 น.  ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิงโดยเที่ยวบินที่ 8L810 (ไมม่ีบริการอาหารบนเครื่อง) 

16.30 น. เดินทางถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำตินครคุนหมิง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นน าคณะเดินทางสู่ 

เมืองฉู่สง ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีความส าคัญของมณฑลยูนนานเต็มไปด้วยมนต์ขลังและเสน่ห์แห่งอาณาจักร

โบราณเมืองฉู่สงหรือชาวเผ่าอี๋ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50 ชั่วโมง) 

  เส้นทำงกำรเดินทำง 

 โปรแกรมเดินทำง เช้ำ เที่ยง ค่ ำ โรงแรมท่ีพัก 

1 เชียงใหม่ - คุนหมิง – เมืองฉู่สง 8L810 (1405-1630น.)  ✈ � 
YUN HUA  HOTEL หรือ

เทียบเท่า 

2 
ต้าหลี่- ผ่านชม เจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ าแยงซี  
เมืองโบราณจงเตี้ยน 

� � � TIAN RUI SUNSHIE 
HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

3 วัดลามะซงจ้านหลิง-ทุ่งหญ้าน่าพ่าไห่-ลี่เจียง-เมืองเก่าลี่เจียง 
 

� � � LUCKY DRAGON 
HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

4 

ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-IMPRESSIONLIJIANG  อุทยานน้ า
หยก-ต้าหลี่ 
 

� � � MAN JIANG HONG 
HOLIFAY HOTEL 

หรอืเทียบเท่า 

5 
ต้าหลี่-คุนหมิง-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้ง 
 

� � � GAO YUAN MINGZHU 
HOTEL 

หรือเทียบเท่า 
6 คุนหมิง-เชยีงใหม ่8L809 (1225-1305) � ✈  
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ค่ ำ บริการอาหารค่ า เป็นชุด MAC DONALD หรือ KFC 

พักที่  YUN HUA  HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่ำ 

วันที ่2 ต้ำหลี-่ ผ่ำนชม เจดีย์สำมองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ ำแยงซี -เมืองโบรำณจงเตี้ยน 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนั้นน าคณะเดินทางสู่เมืองต้ำหลี่ (ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง)เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร
เหนือระดับน้ าทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรือ
อาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่  (ค.ศ. 937) และ
ต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ถูก กุบไลข่าน ผู้เป็นจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยังคงเหลือ
ร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็นได้บนเส้นทางจากต้าหลี่ถึงลี่เจียง จากนั้นน าท่านชม เมืองโบรำณแห่งต้ำหล่ี 
สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหออันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้าชมซากเมืองเก่า
และก าแพงเมืองโบราณพร้อมชมหลักศิลาหนันเจาซึ่งบันทึกเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างชาวน่านเจ้ากับ
ราชวงศ์ถัง 

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านผ่ำนชม ด้ำนนอก  “ซำนถ่ำ” หรือเจดีย์ 3 องค์ แห่งวัดฉงเซิ่ง อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่

โดดเด่นงดงาม ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์โดยองค์กลางมีความสูงถึง 
70 เมตรสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอานซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้าง
ขึ้นในสมัยเดียวกัน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์สร้างเพ่ิมเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนา
ก าลังได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศจีน และได้มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้ค้นพบ
โบราณวัตถุจากศตวรรษท่ี 7-10 กว่า 600 ชิ้นในองค์เจดีย ์
จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่ำ” ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมี
พรมแดนติดกับอาณาเขตน่าซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิ
งถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ทุ่งหญ้าภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด 
ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า“ดินแดนแห่งความฝัน” ระหว่างทางแวะ
ชม โค้งแรกแม่น้ ำแยงซีเกียง (ฉำงเจียงตี่ยี่วำน)เกิดจากแม่น้ าแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่
ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โค้ง
แรกแม่น้ าแยงซี” ขึ้น   น าท่านชมเมืองโบรำณแชงกรีล่ำ เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะ
คล้ายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพ้ืนเมืองและร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมายจากนั้น
น าคณะเดินทางสู่เมืองลี่เจียง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
  พักที่ TIAN RUI SUNSHIE HOTEL (4 ดำว) หรือ เทียบเท่ำ 

วันที ่3 วัดลำมะซงจ้ำนหลิน-ทุ่งหญ้ำน่ำพ่ำไห-่ลี่เจียง-ร้ำนสำหร่ำยเกลียวทอง 
เมืองโบรำณลี่เจียง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม 
 น าท่านชม วัดลำมะซงจ้ำนหลิน ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิง ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ 4 กิโลเมตร 

สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจ าพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้าง
ขึ้นในสมัยการปกครองของดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษท่ี 17 สมัย
จักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้งโครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบ
พระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ที่มีหอประชุมหลัก 2 ห้องและโอบล้อมไปด้วยห้องพักส าหรับพระ
กว่า 100 ห้องนอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด  น าท่าน
เดินทางสู่  ทะเลสำบและทุ่ งหญ้ ำน่ ำพ่ำไห่  เป็นทะเลสาบใหญ่ที่ตั้ งอยู่ ใกล้ เมืองแชงกรีลา สูงจาก
ระดับน้ าทะเล 3,266 เมตร ทะเลสาบแห่งนี้เป็นจะมีน้ าเต็มเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น เมื่อถึงฤดูร้อนพ้ืนที่ส่วนใหญ่
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จะกลายเป็นทุ่งหญ้า ซึ่งชาวธิเบตมักจะน าจามรี ไปเลี้ยงในบริเวณนี้ บริเวณทะเลสาบนาปาไห่ มีม้าพร้อมคน
จูง , ถ่ายรูปกับจามมรี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรมบนทุ่งหญ้า) ชมทัศนียภาพของทุ่งหญ้าที่เต็มไป
ด้วยจามรี รอบ ๆ ทะเลสาบ อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลำงวัน   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย เดินทางต่อสู่ เมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาท่ีมีทัศนียภาพงดงามเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชน

กลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเช่นการมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็น
ใหญ่นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย แวะชมสินค้าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ าล้ าคุณค่า
อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพชั้นยอด ซึ่งมีสารอาหารอยู่นับไม่ถ้วน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหน้า 
จากนั้นน าท่านชมเมืองโบรำณลี่เจียงหรือเมืองโบราณต้าเหยียนเจิ้งซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาในสมัยต้น
ราชวงศ์ถังมีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปีตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางการโอบล้อมด้วยสายน้ าน้อยใหญ่ที่ไหลมา
จากสระมังกรด าพ้ืนที่ตั้งของเมืองโบราณแห่งนี้มีรูปร่างลักษณะคล้ายหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยังคง
ความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์เช่นอาคารไม้แบบจีนโบราณต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลมล า
ธารน้ าที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ด้วยความสวยงามเหล่านี้ท าให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของโลกโดยองค์การยูเนสโกนอกจากนี้ยามค่ าคืนก็มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีกด้วย (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2.50 ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  
   พักที่  LUCKY DRAGON HOTEL ( 4 ดาว) หรือเทียบเท่า   

วันที ่4 ภูเขำหิมะมังกรหยก(กระเช้ำใหญ)่-โชว์จำงอวี้โหมว –อุทยำนน้ ำหยก-ร้ำนใบชำ-ต้ำหลี ่
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าคณะโดยสำรกระเช้ำไฟฟ้ำ(กระเช้ำใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวเขำหิมะมังกรหยกที่ความสูงระดับ 4,506 
เมตรให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี้ บริเวณเขามีต้นฉ าฉายูนนานที่มีอายุกว่าพัน
ปีเทือกเขานี้หากมองดูแล้วลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาจากนั้นชม  
IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้ก ากับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกร
หยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียงการแต่ง
กายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียงความส าเร็จของการแสดงคง
ต้องยกเครดิตให้กับจางอ้ีโหมวผู้ก ากับชาวจีนที่มีชื่อเสียงในระดับโลกล่าสุดได้ ฝากผลงานไห้กับพิธีเปิด-ปิด
กีฬาโอลิมปิก(BEIJING 2008) ที่สร้างความประทับใจไปทั้งโลกเมื่อปลายปี 2551  
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กลำงวัน   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย เดินทางสู่ อุทยำนน้ ำหยก ซึ่งมีตาน้ าธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เป็นน้ าที่ซึมมาจากการละลายของน้ าแข็งบน

ภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบด้วยประตู
สวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อข้างซ้ายเป็นแม่และน้ าตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา
แบ่งเป็น 3 ชั้นชั้นแรกชื่อว่ามังกรออกถ้ าชั้นที่สองชื่อว่ามังกรเล่นน้ าชั้นที่สามชื่อว่ามังกรโบยบินและยังมีต้นไม้
เทวดาซึ่งเป็นที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี 
(ใช้เวลาเดินทาง 2.50 ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  
   พักที่ MAN JIANG HONG HOLIFAY HOTEL (4 ดาว) หรือ เทียบเท่ำ 

วันที ่5 ต้ำหลี-่คุนหมิง—ร้ำนบัวหิมะ-วัดหยวนทง-ร้ำนยำงพำรำ-อิสระช้อปปิ้ง 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม 

 หลังอาหารเช้าน าคณะเดินทางสู่  เมืองคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมี
ประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพ้ืนที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูง
เหนือระดับน้ าทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็น
สบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม (ใช้
เวลาเดินทาง 4-5 ชั่วโมง) 

กลำงวัน   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
บ่ำย เข้าชมวัดหยวนทงซ่ึงเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียง 

เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่ง 
ร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ าขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้าน 
หลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินรำช(จ ำลอง)ซึ่ง 
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ 
ณ ที่วัดหยวนทง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ร้ำนบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบรำณจีนให้ท่านนวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพ
ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ าใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง 
หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลง 
กัดต่อยเป็นยาสามัญประจ าบ้าน 
แวะชม ร้ำนยำยพำรำ ให้ท่านได้เลือกซ้ือสิ้นค้าเพ่ือสุขภาพ อาทิ หมอน ที่นอนยางพารา  จากนั้น อิสระช้อป
ปิ้ง ห้ำงวอลมำร์ท หรือถนนคนเดินจินปี้ลู้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ รวมถึงสินค้าของที่ระลึกพ้ืนเมือง
ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลับ 
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ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  
   พักที่  GAO YUAN MINGZHU HOTEL ( 4 ดาว) หรือ เทียบเท่ำ 

วันที ่6 คุนหมิง-ร้ำนหยก-เชียงใหม่ 
เช้ำ   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 ให้ท่านได้เลือกซ้ือ หยก ก าไลหยก แหวนหยก หรือ ผีเซียะสัตว์ มงคลที่มีชื่อเสียง สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางสู่สนามบิน 

12.25 น.   ออกเดินทางกลับสู่ท่าอากาศเชียงใหม่ โดยสำยกำรบินสำยกำรบิน LUCKY AIR (8L) เทียวบินที่ 
8L809 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

13.05 น. ถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 
 
 

  
 
 

 

บินตรง !! เชียงใหม่ คุนหมิง ต้ำหลี ล่ีเจี่ยง แชงกรีล่ำ 6 วัน 5 คืน (8L) 
(GO1CNXKMG-8L001) 

อัตรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ผู้ใหญ่ 
พักห้องละ 2-3 

ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็ก 8-12 ปี(เสริม
เตียง) 
ท่ำนละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่ำนละ 

รำคำ 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

วันที่ 01-06 ก.ค. 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,800.-  15,300.- 

วันที่ 25-30 ก.ค. 61 25,900.- 25,900.- 25,900.- 6,000.- 19,300.- 

วันที่ 08-13 ส.ค. 61 25,900.- 25,900.- 25,900.- 6,000.- 19,300.- 

วันที่ 24-29 ส.ค. 61 25,900.- 25,900.- 25,900.- 6,000.- 19,300.- 

***  รำคำทำรก [ เด็กอำยุไม่เกิน 2 ขวบ ] รบกวนติดต่อเจ้ำหน้ำที่*** 
 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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***รำคำทัวร์ข้ำงต้นรวมค่ำวีซ่ำท่ำนละ 1,000 บำทแล้ว*** 
***รำคำทัวร์ข้ำงต้นยังไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 

ท่ำนละ 180 หยวน /ทริป/ต่อท่ำน // หัวหน้ำทัวร์ แล้วแต่ดุลพินิจ*** 
** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 

 

ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า(ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านแช่เท้า), ไข่มุก, ร้านผ้า

ไหม ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้าน

จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 

 
เงื่อนไขกำรให้บริกำร 

1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพ่ือเช็ค

ข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์  หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 
    4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทำงได้           

1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
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อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
3.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่าแบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,000 บาท) 

(ยื่นวีซ่าจีนที่เชียงใหม่) ผู้ยื่นค าขอวีซ่าจะต้องมีภูมิล าเนาในทะเบียนบ้านดังต่อไปนี้ 1. เชียงใหม่ 2. เชียงรำย 3. 

น่ำน 4. พะเยำ 5. แพร่ 6.ล ำปำง 7. แม่ฮ่องสอน 8. ล ำพูน9. อุตรดิตถ์ 10. ตำก 11.พิษณุโลก 12.สุโขทัย 

กรณีลูกค้าที่ไม่ได้มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดภาคเหนือ ต้องยื่นวีซ่าจีนที่กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 600 บาทจากราคา

ทัวร์ และไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร) 

7.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม์  

 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 

 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ ามัน  
9.  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทาง 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ าหนักตามสายการบิน

ก าหนด 
3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ 
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
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6. ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
7. ค่าทิปไกด ์วันละ 10 หยวนต่อคน/วัน และคนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อคน/วัน  เดินทางทั้งหมด  6 วัน จ่ายทิป

ไกด ์60 หยวน คนขับรถ 60 หยวน รวมเป็น 120 หยวน ตอ่คน 
 

กรณีคณะออกเดินทำงได้           
1.  คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 
2.  คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์) 
3.  คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 
หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการ
ทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน/คน/วัน 
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11. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 
เอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำจีนส ำหรับผู้ที่ถือพำสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ ** 
-ยื่นธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  
-ยื่นด่วน 2 วันท าการ 2,550 บาท  
1.  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลังขาวเท่านั้น**  
 และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง  2ข้าง 
 - ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 
3. ส าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง , ส าเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท างาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี

ฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ 
อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์  อย่าง
น้อย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 
8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   
 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่านจะต้อง

รับผิดชอบ 
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9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด 
/ ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้าง
อยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเท่านั้น 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  100 บาท 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า -ออกอย่างน้อย 2 

หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้นหลังขาวเท่านั้น**  
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง  2ข้าง 
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนังสือว่าจ้างในการท างาน  
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปลสถำน
ฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวีซ่ำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพ่ือยื่นท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ 
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อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน ที่ต้องจ่ำยเพิ่มให้สถำนฑูตจีน เมื่อท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ  
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,050 บาท 

 
(ต่ำงชำติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สำธำรณรัฐเช็ก เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้ำ เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได้) 
 

**กำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลี่ยนกฎเกณฑ์กำรยื่นวีซ่ำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 
 
ประกำศ 
เนื่องจากสภาวะน้ ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ ามันข้ึนในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ ามันเพิ่มตามความเป็นจริง   
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**สถำนทูตจีนมีกำรเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมูลดงัต่อไปนี้** 

เอกสำรท่ีใช้ประกอบกำรยื่นขอวีซำ่ประเทศจีน 

**กรุณำระบุรำยละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

 

ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

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

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชือ่คู่สมรส ................................................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ์ใหญ่)  

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย์........................................... 

โทรศัพท์............................................................ มอืถอื................................................................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย์........................................... 

โทรศัพท์............................................................ มอืถอื................................................................. 
 

ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ์ใหญ่) ................................................................. 

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

ที่อยู่สถานทีท่ างาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย์........................................... 

โทรศัพท์............................................................ มอืถอื................................................................. (ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทร

เช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 

 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจนีแล้ว   

เมื่อวันที่............ เดอืน.......................ปี..............  ถึง วนัที.่........... เดือน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ................................... 

เมื่อวันที่............ เดอืน.......................ปี..............  ถึง วนัที.่........... เดือน.......................ปี..................   
 

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พรอ้มระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 

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

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

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

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

หมำยเหตุ 

**  กรุณำกรอกข้อมูลตำมควำมเป็นจริง 

**  ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  จึงขออภัยมำ ณ ท่ีนี้  

(โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 


