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หุบเขาพระจนัทรสีน้าํเงิน | ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเชาใหญ)  |  โชว IMPRESSION LIJIANG 

เมืองในฝนแชงกรีลา | เมืองโบราณล่ีเจียง | วัดหยวนทง  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA  6 วัน 5 คืน  

เดินทาง กรกฏาคม-ตุลาคม 2562  

เริ่มตนเพียง 22,999.- 
เสนทางการเดินทาง 

วันที่ 1.  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย)-ตาหล่ี(TG612 : 10.55-14.05) 

วันที่ 2.  หมูบานซีโจว-วัดเจาแมกวนอิม-ผานชมเจดียสามองค-แชงกรีลา-ผานชมโคงแรกแมน้ําแยงซีเกียง-ชองแคบเสือกระโจน- 

              เมืองโบราณแชงกรีลา 

วันที่ 3.  หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน(รวมกระเชา)-วัดลามะซงจานหลิง-แชงกรีลา-ล่ีเจียง-เมืองโบราณล่ีเจียง 

วันที่ 4.   ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเชาใหญ)-IMPRESSOIN LIJIANG-อุทยานน้ําหยก-สระน้ํามังกรดํา-สาหรายเกลียวทอง-ตาหล่ี 

วันที่ 5.   ตาหล่ี-คุนหมิง-รานยางพารา-ตําหนักทองจินเต้ียน-รานหยก-อิสระชอปปง 

วันที่ 6.  รานบัวหิมะ-รานผาไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรภูมิ) (TG613 :15.20-16.35) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย)-ตาหลี่(TG612 : 10.55-

14.05) 

07.30 น. พรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมอิาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอร D สายการบินไทย (TG) 

โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

ใหกับทุกทาน 

10.55 น. ออกเดินทางสู นครคุนหมิง(สนามบินฉางสุย) โดยเที่ยวบินที่ TG 612 

14.05 น. เดินทางถึง สนามบินฉางสุย นครคุนหมิง เมืองเอกและเปนเมืองที่ใหญทีสุ่ดในมณฑลยนูนานมี

ประชากร 33 ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถึง 24 เผาครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู

สูงเหนอืระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงไดช่ือวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิเพราะมี

ภูมิอากาศที่เยน็สบายตลอดทั้งป ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งที่มีเสนหดงึดูดนกัทองเที่ยวก็คอื

ธรรมชาติที่สวยงาม ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมือง จากนัน้นําคณะเดินทางสู เมืองตาหลี ่ (ใชเวลา

ประมาณ 5 ช่ัวโมง) เขตปกครองตนเองของชนเผาไป ทางตะวันตกเฉียงใตของจีนในมณฑลยูนนาน

ตั้งอยูระหวางทะเลสาบเออไหกับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตรเหนอืระดับน้ําทะเล โดยมีชนกลุม

นอยอาศัยอยูรวมกันกวา 20 เช้ือชาติ เดิมมีช่ือวา “หนันเจา” หรืออาณาจักรนานเจา (ค.ศ. 738 – 903) 

จนกระทั่งชาวไปไดเขามาสถาปนาอาณาจักรตาหล่ี (ค.ศ. 937) และตอมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรตาห

ล่ีก็ถูก กุบไลขาน ผูเปนจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แตก็ยังคงเหลือรองรอยอารยธรรมเกาใหพบ

เห็นไดบนเสนทางจากตาหล่ีถึงล่ีเจียง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  

      ที่พัก MANJIANG HONG HOLIDAY  หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 2 
หมูบานซีโจว-วัดเจาแมกวนอิม-ผานชมเจดียสามองค-แชงกรีลา-ผานชมโคงแรกแมน้ําแยงซี

เกียง-ชองแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีลา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 นําทานสู หมูบานซีโจว หรือ “สี่โจว” เปนหมูบานของชาวไป ใหทานไดสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวไป และ

ไดเห็นบานเรือนและความเปนอยูของชาวไป ชม วัดเจาแมกวนอิมแปลงกายตามตํานานเลาวาเจา

แมกวนอมิไดแปลงกายเปนหญงิชราแบกกอนหินใหญไวบนหลังเพือ่ใหทหารของฝายตรงขามไดเห็น 

เมื่อทหารของฝายศัตรูไดเห็นวาแมแตหญิงชรายังแข็งแรงถึงเพยีงนี ้ ถาเปนคนวัยหนุมสาวจะตองมี

พละกําลังมากมายยากจะตอสู จึงไมไดทําการเขาโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจงึสรางวัด

แหงนี้ขึ้นในสมยัราชวงศถังเปนวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแหงหนึ่งในตาหล่ี  เขาชมวัดเจาแม

กวนอิมแปลงกายตามตํานานเลาวาเจาแมกวนอิมไดแปลงกายเปนหญิงชราแบกกอนหนิใหญไวบน

หลังเพื่อใหทหารของฝายตรงขามไดเหน็ เมือ่ทหารของฝายศัตรูไดเห็นวาแมแตหญิงชรายังแข็งแรงถึง

เพียงนี้ ถาเปนคนวัยหนุมสาวจะตองมีพละกําลังมากมายยากจะตอสู จึงไมไดทาํการเขาโจมตีเมืองและ

ถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึงสรางวัดแหงนีข้ึ้นในสมัยราชวงศถัง เปนวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแหง
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หนึ่งในตาหล่ี นําทานผานชม “ซานถา” หรือ เจดีย 3 องค อันเปนสัญลักษณของเมืองตาล่ีที่โดดเดน

งดงาม ตั้งอยูริมทะเลสาบเออไห ประกอบดวยเจดียสีขาวสวยงาม 3 องคโดยองคกลางมีความสูงถึง 

70 เมตรซึ่งสรางขึน้ในสมัยราชวงศถังจึงมีลักษณะเหมือนกับเจดียในเมอืงซอีาน สวนองคเล็กอีก 2 

องค สรางเพิ่มเตมิทีหลังในสมยัราชวงศหยวน ซึ่งเปนชวงที่พุทธศาสนากาํลังไดรับความนยิมสูงสุด ใน

ประเทศจีน เจดีย 3 องคมอีายกุวา 1,000 ป และไดมีการบูรณะเจดียเหลานี้ในชวงป ค.ศ.1978 ก็ได

คนพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-10 กวา 600 ช้ิน ในองคเจดีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 จากนัน้ทานเดินทางสู เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีลา” (ใชเวลาประมาณ 4.30-5 ช่ัวโมง) ซึ่งอยูทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตนาซขีองเมืองล่ีเจยีงและ

อาณาจักรหยีของเมอืงหนงิหลาง ซึ่งอยูหางจากนครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปดวย

ธรรมชาติที่งดงามของปาไมทุงหญาภูเขาทะเลสาบและสัตวนานาชนดิ ดวยภมูิประเทศรวมกับ

ทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แหงนี้จึงไดช่ือวา“ดินแดนแหงความฝน” ระหวางทางแวะชม โคงแรก

แมน้ําแยงซีเกียง (ฉางเจียงตี่ยี่วาน)เกิดจากแมน้ําแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไหและทิเบต ซึ่งเปนที่ราบ
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สูงไหลลงมากระทบกับเขาไหหลอ แลวหักเสนทางโคงไปทางทิศตะวันออกเฉยีงเหนือ จนเกิดเปน 

“โคงแรกแมน้ําแยงซี” ขึ้นจากนั้นชม ชองแคบเสือกระโจน ซึง่เปนชองแคบชวงแมน้าํแยงซไีหลลงมา

จากจินซาเจยีง(แมน้ําทรายทอง) เปนชองแคบที่มีน้ําไหลเช่ียวมาก ชวงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร 

ตามตํานานเลาวา ในอดีตชองแคบเสอืนี้สามารถกระโดดขามไปยังฝงตรงขามได จงึเปนที่มาของ 

“ชองแคบเสือกระโจน”นําชมเมืองโบราณแชงกรีลาเปนศูนยรวมของวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะ

คลายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึ่งเตม็ไปดวยรานคาของคนพื้นเมืองและรานขายสินคาที่ระลึกมากมาย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก TIANRUI SUNSHINE  HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 3 
หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน(รวมกระเชา)-วัดลามะซงจานหลิง-แชงกรีลา-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่

เจียง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําทานเดินทางสู หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน แหงเมอืงแชงกรีลา มีความสูงกวา 4,500 เมตร จาก

ระดับน้ําทะเล ประกอบดวย 13 ยอดเขา เรียงรายตอกนัลักษณะคลายมังกร เปนหุบเขาที่มีทศันียภาพ

งดงามมาก ไดรับการขนานนามวาเปน สวรรคบนดิน สะกดทุกสายตาของผูมาเยอืน นําทานโดยสาร

นั่งกระเชา ซึง่แบงเปน 2 ชวง จุดแรกคือ ศูนยทองเที่ยว หุบเขาพระจันทรสนี้ําเงนิ และเปล่ียนกระเชา

ตอไปยัง จดุบนสุดของ หุบเขาพระจันทรสนี้ําเงิน เปนจุดชมวิว แบบ 360 องศา ใหทานไดสัมผัสกับ
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หิมะที่ปกคลุมยอดเขาอยางเต็มที่ และช่ืนชมกบัทิวทัศน อันสวยงามบนยอดเขา ที่มีหมิะปกคลุมเกอืบ

ตลอดป อิสระถายภาพตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เที่ยวชม วัดลามะซงจานหลิน ตั้งอยูบริเวณตีนเขาฝอปงหางจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ 4 

กิโลเมตรสรางขึน้ในปค.ศ. 1679 เปนวัดลามะที่มีอายุเกาแกกวา 300 ปมีพระลามะจําพรรษาอยูกวา 

700 รูปสรางขึ้นในสมัยการปกครองของดะไลลามะองคที่ 5 ซึ่งใกลเคยีงกับสมัยอยุธยาตอนตนในชวง

ศตวรรษที่ 17 สมัยจักรพรรดคิังซีแหงราชวงศชิงไดมีการซอมแซมตอเตมิอกีหลายคร้ังโครงสรางของ

วัดแหงนี้สรางตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมอืงลาซา(ทิเบต) ที่มหีอประชุมหลัก 2 หองและโอบลอม

ไปดวยหองพกัสําหรับพระกวา 100 หองนอกจากนีย้ังมีโบราณวัตถุอีกมากมายรวมทัง้รูปปนทอง

สัมฤทธิ์ทีม่ีช่ือเสียงมากที่สดุเดินทางตอสูเมืองลี่เจียง (ใชเวลาประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) เปนเมืองซึ่ง

ตั้งอยูในหุบเขาทีม่ีทัศนียภาพงดงามเปนถ่ินทีอ่ยูของชาวนาซีถือเปนชนกลุมนอยที่มีความนาสนใจทั้ง

ทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชนการมีโครงสรางทางสงัคมแบบสตรีเปนใหญนอกจากนัน้ยังมี

ภาษาภาพที่เปนเอกลักษณอีกดวย นําทานชมเมืองโบราณลี่เจียงหรือเมืองโบราณตาเหยยีนเจิ้งซึ่ง

เปนเมืองทีส่รางขึน้มาในสมยัตนราชวงศถังมีประวัติยาวนานกวา 1,300 ปตัวเมืองตั้งอยูทามกลางการ

โอบลอมดวยสายน้าํนอยใหญทีไ่หลมาจากสระมังกรดําพื้นที่ตั้งของเมืองโบราณแหงนีม้ีรูปรางลักษณะ

คลายหนิฝนหมึกจนีในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไวอยางสมบูรณเชนอาคารไมแบบจีน

โบราณตนหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลมลําธารน้ําที่ไหลผานเมืองแหงนี้ดวยความสวยงาม
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เหลานี้ทําใหเมอืงโบราณล่ีเจียงไดถูกบันทกึเปนมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองคการยูเนสโก

นอกจากนีย้ามค่ําคืนกม็ีการประดับไฟแสงสงีดงามอกีดวย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก LIJIANG LUCKY DARGON HOTEL หรือเทยีบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเชาใหญ)-IMPRESSOIN LIJIANG-อุทยานน้ําหยก-สระน้ํามังกร

ดํา-สาหรายเกลียวทอง-ตาหลี่ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําคณะโดยสารกระเชาไฟฟา(กระเชาใหญ) ขึ้นสูบริเวณจุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยกที่ความสูงระดับ 

4,506 เมตรใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญของภูเขาแหงนี้ บริเวณเขามีตนฉาํฉายูนนานที่

มีอายกุวาพนัปเทือกเขานี้หากมองดูแลวลักษณะคลายมังกรนอนอยูบนกอนเมฆ จึงเปนทีม่าของช่ือ

เทือกเขา จากนั้นชม  IMPRESSION LIJIANGโชวอันยิ่งใหญ โดยผูกํากับช่ือกองโลก จาง อว้ี โหมว 

ไดเนรมิตใหภูเขาหมิะมังกรหยกเปนฉากหลัง และบริเวณทุงหญาเปนเวทีการแสดง โดยใชนักแสดง

กวา 600 ชีวิต แสง ส ี เสียงการแตงกายตระการตา เลาเร่ืองราวชีวิตความเปนอยู และชาวเผาตางๆ 

ของเมอืงล่ีเจยีงความสําเร็จของการแสดงคงตองยกเครดิตใหกับจางอี้โหมวผูกํากับชาวจีนที่มช่ืีอเสียง

ในระดับโลกลาสุดไดฝากผลงานไหกับพิธีเปด-ปดกีฬาโอลิมปก(BEIJING2008)ที่สรางความประทับใจ

ไปทั้งโลกเมือ่ปลายป 2551 

 หมายเหตุ : ชวงหนาหนาว โชว IMPRESSION  LIJIANG  ปด หากวันเดินทางดังกลาวทางโชวงดการแสดง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเปนโชวล่ีสุยจินซาแทน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาและไมมีการคืน

คาใชจายใดๆทั้งสิ้น 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 เดินทางสู อุทยานน้ําหยกซึ่งมีตาน้ําธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เปนน้ําที่ซึมมาจากการละลายของ

น้ําแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยกเปนสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผานาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ

ประกอบดวยประตูสวรรคซึ่งมีรูปปนแกะสลักดวยไมขางขวาเปนพอขางซายเปนแมและน้ําตกมังกรที่

ไหลหล่ังไปตามไหลเขาแบงเปน 3 ช้ันช้ันแรกช่ือวามังกรออกถํ้าช้ันที่สองช่ือวามังกรเลนน้ําช้ันที่สาม

ช่ือวามังกรโบยบินและยังมีตนไมเทวดาซึ่งเปนที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกวา 500 ปเขา

ชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ํามังกรดํา อยูที่ทางชานเมืองดานเหนือเลากันวาเมื่อ

หลายรอยปกอนที่นั่นยังเปนบอน้ําธรรมดาอยูมาวันหนึ่งมีชาวบานเห็นมังกรดําโผลขึ้นมาจากบอน้ํา

แหงนั้นชาวนาซีมีความเช่ือเร่ืองมังกรอยูแลว จึงตั้งช่ือบอน้ํานั่นวา บอน้ํามังกรดํา ปจจุบันไดปรับปรุง

ใหเปนสวนสาธารณะที่สวยงามจัดสรางสะพานศาลาพักผอนแบบเกงจีนสองขางทางมีตนเกาลัดขึ้น

เต็มมีเนื้อที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรไดมีการจัดแบงสวนอยางเหมาะสมเปนบอน้ําใน และบอน้ํา

นอก มีสะพานหินออนกั้น น้ําในบอผุดขึ้นมาจากใตดินในลักษณะเปนตาน้ํา แวะชมสินคาสาหราย

เกลียวทอง พืชใตน้ําลํ้าคุณคาอาหารเสริมเพื่อสุขภาพช้ันยอด ซึ่งมีสารอาหารอยูนับไมถวน อาทิ 

อาหารเสริม ครีมสาหรายพอกหนา จากนั้นคณะเดินทางกลับสูเมืองตาหลี่ (ใชเวลาประมาณ 2.30-3 

ช่ัวโมง) 
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ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก MANJIANG HONG HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 5 ตาหลี่-คุนหมิง-รานยางพารา-ตําหนักทองจินเตี้ยน-รานหยก-อิสระชอปปง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 หลังอาหารเชานําคณะเดินทางสู เมืองคุนหมิง (ใชเวลาประมาณ 5 ช่ัวโมง) เมืองเอกและเปนเมืองที่

ใหญที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถึง 24 เผาครอบคลุมพื้นที่ถึง 

15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมิงไดช่ือวาเปนเมืองแหง

ฤดูใบไมผลิเพราะมีภมูิอากาศที่เยน็สบายตลอดทั้งป ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิง่ที่มีเสนห

ดึงดูดนกัทองเที่ยวกค็ือธรรมชาติที่สวยงาม   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 นําทานแวะรานยางพารา  ใหทานไดเลือกซื้อสินคาเพือ่สขุภาพ อาทิ หมอนยางพารา ที่นอน

ยางพารา นาํทานชมความงามของ ตําหนักทองจินเตี้ยนในอดีตเคยเปนที่พกัของอูซันกุย “ขุนศึก

ผูขายชาต”ิ และนางงามเฉินหยวนหยวน เปนตําหนักที่มีฝาผนังและหลังคาสรางดวยทองเหลืองถึง 

380 ตัน จึงทําใหตําหนักมีความสวยเดน แลดูเสมือนทอง จงึไดช่ือวา“ ตําหนักทอง ” นับไดวาเปน

ตําหนักที่ใหญที่สดุของจีน จากนั้นแวะชมหยก ที่มีคุณภาพและมีช่ือเสยีงของประเทศจีน ใหทานได

เลือกซือ้ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มีช่ือเสียงจากนั้นอิสระชอปปง ใหทานไดเลือก

ซื้อสินคาตางๆ รวมถึงสนิคาของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ ฝากญาติสนทิ มิตรสหายกอนกลับ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก LONGWAY HOTEL หรือเทยีบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 6 รานบัวหิมะ-รานผาไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย)-กรุงเทพฯ(สนามบิน

สุวรรภูมิ) (TG613 :15.20-16.35) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 ทานเดินทางสู รานบัวหิมะและศูนยนวดแพทยแผนโบราณจนีนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพผอนคลาย 

ความเมือ่ยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซ้ําใครพรอมชมครีมเปาซูถังหรือที่รูจกักันดีในช่ือ 

“ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุพองและแมลงกัดตอยเปนยาสามญัประจํา

บาน แวะชมผาไหม สิ้นคาที่มีช่ือเสียงของจนีจากนั้นนําคณะเขาชม วัดหยวนทง ซึ่งเปนวัดที่ใหญ

และเกาแกของมณฑลยูนนานตั้งอยูที่ถนนหยวนทงเจียงเปนอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดใน
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คุนหมิงอายุเกาแกกวาพันปภายในวัดตกแตงรมร่ืนสวยงามกลางลานมีสระน้ําขนาดใหญ มสีะพานขาม

ไปสูศาลาแปดเหล่ียมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหมประดิษฐานพระพุทธรูปพระพทุธชิน

ราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนนายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐาน

ไว ณ ที่วัดหยวนทงแหงนี ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 ไดเวลาอนัสมควร นําทานเดนิทางสูสนามบิน 

15.20 น. อําลาเมอืงคนุหมิง เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG613 

16.35 น. เดินทางถึง สนามบินยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ พรอมความประทับใจ 

อัตราคาบริการ :   KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA  6 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญพัก  

2-3 ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 

 12 ป  

(เสริมเตียง)  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน  

12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 

ทานละ 

พักเดี่ยว 

ทานละ 

ไมรวมตั๋ว

เครื่องบิน 

ทานละ 

วันที่ 16-21 ก.ค. 62 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 17,499.- 

วันที่ 26-31 ก.ค. 62 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 17,499.- 

วันที่ 02-07 ส.ค. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,500.- 15,499.- 

วันที่ 09-14 ส.ค. 62 25,999.- 25,999.- 24,999.- 5,500.- 17,999.- 

วันที่ 16-21 ส.ค. 62 23,999.- 23,999.- 22,999.- 5,500.- 16,499.- 

วันที่ 23-28 ส.ค. 62 23,999.- 23,999.- 22,999.- 5,500.- 16,499.- 

วันที่ 21-26 ก.ย. 62 23,999.- 23,999.- 22,999.- 5,500.- 16,999.- 

วันที่ 11-16 ต.ค. 62 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 16,999.- 

วันที่ 13-18 ต.ค 62 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 17,499.- 

วันที่ 19-24 ต.ค. 62 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 16,999.- 

วันที่ 26-31 ต.ค. 62 23,999.- 23,999.- 22,999.- 5,500.- 16,999.- 

วันที่ 01-06 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 23,999.- 5,500.- 16,999.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 7,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 

รวมวีซา 4 วันทําการ 
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โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือ

ทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย 

 

ราคานี้ไมรวมคาวีซา ทานละ 1,650 บาท 

ราคานี้ไมรวมคาทิปมคัคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 180 หยวน /ทาน/ทริป 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น 

** กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง ** 

 

 เง่ือนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพื่อ

เช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทาง

บริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 

     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท  

     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 

4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 

    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 

    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 

    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก

โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ

เชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการ

เหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆกรณีคณะออกเดิน 

กรณีคณะออกเดินทางได      

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 

2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 

3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

อัตราคาบริการนี้รวม 

1.  คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 

2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง) 

10 | P a g e  
 
 



 
65 / 98 Moo 4, Jorrakeabua, Ladprao, Bangkok 10230 Thailand Tel : (662) 061-0101 (AUTO)  Fax : (662) 553-3016 (AUTO) 

E-mail: thaigooddeal@hotmail.com   URL : www.newgenstravel.com   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที่ 11/03014 

 

 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 

4.  คาอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบุ 

5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คา

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 

 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 

 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  

8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

1. กระเปาเดินทาง 

2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเดี่ยว 4 วันทําการ ทานละ 1,650 บาท 

3. กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตาม

สายการบินกําหนด 

4. คาทําหนังสือเดินทาง 

5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีด

ฯลฯ 

6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 

7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 

8. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 180 หยวน /ทาน/ทริป  สวนหัวหนาทัวรไทยแลวแตดุลพินิจและ

ความพึงพอใจในการบริการของทาน 
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หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณไมสงบ

ทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บปวย, ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบ

คาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเคร่ือง 

และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปล่ียนแปลงไดตามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ

ราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การ

บริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะ

จัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจาก

มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงนิใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่

อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิเชนนั้น

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 

สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 

เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังนี้ ** 

- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  

- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม   
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 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทานั้น**  

 และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  

 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 

 - ตองมีอายขุองรูปถายไมเกิน  6 เดือน 

 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 

 - ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวยตนเองเทานั้นกอน

การสงเอกสารยื่นวีซา 

4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 

5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  

 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล

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

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 

 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่ทํางาน ญาติที่ติดตอไดใน

กรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวา

ใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร 

อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม

หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทาน

จะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาใน

รายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง 

ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  

 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางาน

ในประเทศไทยเทานั้น 

 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  

 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  

เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
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คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได 

1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  

2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 

- เอกสารที่ตองเตรียม   

1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และตราเขา-ออก

อยางนอย 2 หนาเต็ม   

2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลังขาวเทานั้น] 

และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  

- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 

- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 

- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2ขาง 

- ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  

4. หนังสือวาจางในการทํางาน  

5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรานที่แปล 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 

1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 

2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 

3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา 

4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 

อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา  

ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 

 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา** 

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ํามนัโลกที่มกีารปรับราคาสูงขึน้ ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต 

ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง  
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   

(MISS /MRS / MR) 

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

สถานภาพ     � โสด � แตงงาน           � หมาย           � หยา    

�  ไมไดจดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ช่ือคู

สมรส .............................................................................................................................. 

ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  

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

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย

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

โทรศัพท............................................................ มือถือ

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

ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 

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

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย

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

โทรศัพท............................................................ มือถือ

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

ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ

ใหญ) ............................................................................................................... 

ตําแหนงงาน

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

...... 

ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 

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

........................ 
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.....................................................................................รหัสไปรษณีย

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

โทรศัพท............................................................ มือถือ

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

(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทร

เช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 

ทานเคยเดนิทางเขาประเทศจนีหรือไม     � ไมเคย     � เคยเดนิทางเขาประเทศจีนแลว   

เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป

......................................……...................... 

ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม    � ไมเคย     � เคย  โปรดระบุ

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

เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป

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

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใหญ) 

1. (MISS /MRS / MR) 

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

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

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

2. (MISS /MRS / MR) 

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

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

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

หมายเหตุ    

** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเก็บเอกสาร

เพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทัง้นี้เพือ่ประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภยัมา ณ ที่นี้  (โปรด

ทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 
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