
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นั่งรถไฟความเร็วสูงไป-กลับ | น ้าตกหวงกว่อซู่  |  หมู่บ้านแม้วซีเจียงพันครอบครัว 

อุทยานเจ็ดบ่อเล็กหลี่โป  | เที่ยวเต็มอ่ิมไม่ลงร้านช้อป | โรงถายภาพยนตร์ QINHAN FILM  
 

มนต์เสน่ห์กุ้ยโจว ท่องแดนธรรมชาติลี่โป หมู่บ้านแม้วซีเจียง ตามรอยซีรีย์ 

เดนิทาง 19-24/ 28 มนีาคม -02 เมษายน 2563  

ราคาแนะน าเพยีง    26,900.- 

 

 

 

 

มนตเ์สน่หกุ้์ยโจว ทอ่งแดนธรรมชาติล่ีโป หมู่บ้านแม้วซเีจยีง ตามรอยซรีีย ์6 วัน 5 คืน 



 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย)-(MU2584 : 07.50-11.40)-นั่งรถไฟ
ความเร็วสูง-เมืองอันซุ่น  

05.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ P ประตู 7 หรือเค้าน์เตอร์  U  
ประตู 9  สายการบินไชน่าอีสเทิร์น (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวก
ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 

07.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU2584  
11.40 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย  คุนหมิง  เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมี

ประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื นที่ถึง 15 ,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูง
เหนือระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็น
สบายตลอดทั งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม  น้า
ท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 

 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองอันซุ่น (Anshun) โดยรถไฟความเร็วสูง ที่นั่งระดับช้ัน2 ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
2ชั่วโมง) เมืองอันซุ่น กลายเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา น ้าตกขนาดใหญ่ และถ ้าท่ีอยู่โดยรอบเมือง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
มากที่สุดในกุ้ยโจวอีกด้วย ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พกั 

 
 

โรงแรม YA LAN TE HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  
 
 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)-คนุหมิง(สนามบินฉางสุย่)-(MU2584 : 07.50-11.40)-นั่งรถไฟความเรว็สงู-เมืองอนัซุน่  

วนัท่ี 2  เมืองอนัซุน่-น า้ตกหวงกวอ่ซู(่รวมรถอทุยาน+ลฟิตข์ึน้-ลง)-สะพานขา้มดวงดาวเทียนซิงเฮียว-กุย้หยาง 
วนัท่ี 3. กุย้หยาง-เมืองตหูยนุ-ชมโรงถ่ายภาพยนตร ์ DUYUN QINHAN FILM &  TELEVISION CITY(ตามรอยซีรยีจี์น)-เมืองลีโ่ป 
           -ชมวิวเมืองโบราณตหูยนุ 
วนัท่ี 4. ลีโ่ป-ชมอทุยานเจ็ดบอ่เลก็-ขายหลี ่
วนัท่ี 5. หมูบ่า้นแมว้ซีเจียง(รวมรถอทุยาน)-ชมโชวก์ารเตน้ร  า-ขายหลี-่นั่งรถไฟความเรว็สงู-คนุหมิง 
วนัท่ี 6.  คนุหมิง-OPTION: ภเูขาซีซาน(รวมรถแบตเตอรี+่กระเชา้) -ประตมูา้ทองไก่หยก-คนุหมิง(สนามบินฉางสุย่-กรุงเทพฯ            
           (สนามบินสวุรณณภมูิ)(MU2583 : 22.50-00.45+1) 



 

 
 

 

วันที่ 2 เมืองอันซุ่น-น้่าตกหวงกว่อซู่(รวมรถอุทยาน+ลิฟต์ขึ้น-ลง)-สะพานข้ามดวงดาวเทียนซิงเฮียว-กุ้ยหยาง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 

 
  

น้าท่านชม น้่าตกหวงกว่อซู่ (รวมรถอุทยาน) น ้าตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีน  ดังค้าล่าวที่ว่า ถ้า
ท่านไม่ได้ไปน ้าตกหวงกว่อซู่ ท่านยังไปไม่ถึงกุ้ยโจว “ปัจจุบันน ้าตกแห่งนี ถือเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยว
มณฑลกุ้ยโจว เป็นน ้าตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย น ้าตกหวงกว่อซู่ มีความสูง 74 เมตร กว้าง 81 เมตร ถ ้าหลัง
ม่านน ้าตกมีความยาว 134 เมตร นิยายปรัมปรากล่าวถึงที่มาของน ้าตกแห่งนี ว่า มีทางช้างเผือกได้พาดผ่าน
มาในบริเวณนี  ท้าให้แผ่นดินแตกแยกออกเป็นหน้าผาใหญ่ เกิดเป็นน ้าตกหวงกว่อซู่และน ้าตกใหญ่น้อยใน
บริเวณใกล้เคียง เมื่อทางช้างเผือกได้พาดผ่านไปแล้ว สะเก็ดดาวบนฟากฟ้าได้ตกลงมากลายเป็นป่าหินบน
สระน ้าใส (ป่าหินเล็ก)     

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 



 

 
 

  
น้าท่าน ชมเขตท่องเที่ยวใหม่ “สะพานข้ามดวงดาว”  (เทียนซิงเฉียว) เดินสะพานข้ามดาวชม “มินิป่าหิน 
” สวนป่าหินธรรมชาติขนาดเล็กที่ตั งอยู่บนแม่น ้าใต้ดิน หินก้อนที่น้ามาเรียงเป็นสะพานจะระบุวันเดือนปี  
ค้นหาก้อนหินที่ตรงกับวันเดือนปีเกิดของท่านให้เจอแล้วอธิษฐานขอพรกับดวงดาว  จากนั นน้าท่านเดินทาง
กลับสู่ เมืองกุ้ยหยาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30ชั่วโมง)  ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม GUIYANG HR HOTEL   หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วันที่ 3 
กุ้ยหยาง-เมืองตูหยนุ-ชมโรงถ่ายภาพยนตร์ DUYUN QINHAN FILM &  TELEVISION CITY(ตามรอยซี
รีย์จีน)-เมืองลีโ่ป-ชมวิวเมืองโบราณตูหยุน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองตูหยุน  เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของกุ้ยโจวตอน

ใต้  เมืองนี ตั งอยู่บนฝั่งของแม่น ้าเจียนและล้อมรอบด้วยภูเขา  เมืองตุหยุนยังมีสวนดั งเดิมและสถานที่
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เมืองแห่งนี มีสะพานเกือบมากถึงเกือย 100 แห่ง ซ่ึงเป็นที่รู้จักในนาม 'เมืองแห่ง
สะพาน' แต่ละสะพานได้รับการออกแบบในสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ แตกต่างกันไป  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 

 
 น้าท่านชม โรงถ่ายภาพยนตร์ DUYUN QINHAN FILM &  TELEVISION CITY   หนึงในสถานที่ถ่ายท้า

ภาพยนตร์จีน เรืองTHE UNTAMED  หรือชื่อไทย   ปรมาจารย์ลัทธิมาร ผลงานชื่อดังของ โม่เซียงถงซิ่ว  
และมีนักแสดงน้าโดย เซียวจ้าน และ หวัง อี ป๋อ   เป็นเรื่องราวการเกี่ยวกับผจญภัยของ 2 ตัวละครเอก เว่ยอู๋
เซียน และ หลานวั่งจี ที่ฝึกฝนโดยการท่องยุทธจักรเพ่ือคลี่คลายคดีพิศวงบนปมปริศนาต่างๆเพ่ือปราบมาร  
ซึ่งซีรีย์เรื่องนี ท้าให้แฟนๆชาวไทยชื่อชอบละคร และติดตามผลงานของนักแสดง ดาราจีน อย่างต่อเนื่อง  น้า 
 



 

 
 

 
ท่านชมความงามงามและยิ่งใหญ่ของโรงภาพยนตร์แห่งนี  ซึ่งสวยงามไม่แพ้โรงถ่ายภายยนต์เหิง เตี ยนเลย
ทีเดียว  

 

 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ  ภัตตาคาร  
 น้าท่านเดินทางสู่  เมืองลีโป (ใช้เวลเดินทาง 2  ชั่วโมง) ปัจจุบันเมืองหลีโป เป็นที่รู้จักกันดีในนาม

นักท่องเที่ยวจากสถานที่ท่องเที่ยวที่เพ่ิงได้ขึ นท้าเนียบเป็นระดับ 5A จากอุทยานเจ็ดหลุมน้อยและเจ็ดหลุม
ใหญ ่ระหว่างทางให้ท่านชมวิวและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

ที่พัก โรงแรม MING GANG  AILUN HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

วันที่ 4 ลีโป-ชมอุทยานเจ็ดบ่อเล็ก-ขายหลี่  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 

 
 น้าท่านชม อุทยานเจ็ดหลุมน้อย จุดชมวิวแห่งชาติระดับ5A ของจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สวยงามที่สุด

แห่งหนึ่งของจีน ตั งอยู่ในหุบเขาแคบและมีความกว้างเพียง 1 กิโลเมตร และความยาว 12 กม. ประกอบด้วย
ถ ้าป่า ทะเลสาบ น ้าตก ชื่อเรียกเจ็ดหลุดเล็กมาจากสะพานโบราณ ที่สมัยก่อนเป็นทางเดียวที่จะเชื่อมการ
เดินทางจาก ซีหนานไปกวางสี จากนั นชมน ้าตกในบริเวณอุทยานเจ็ดหลุมเล็ก ห่างออกไป 100 เมตร  น ้าตก
มีความกว้าง 10 เมตร มีมากถึง 68 ชั น ซึ่งมีทิศทางความยาวตามน ้าตกเซียงซู  ถือเป็นทิวทัศน์กลุ่มน ้าตก 
 



 

 
 

 
สามมิติที่น่าอัศจรรย์ น ้าตกอยู่ริมถนน และคนอยู่ใต้น ้าตก ละอองน ้าของน ้าตก จะกระเด็นโดนหน้า
นักท่องเที่ยว ท้าให้รู้สึกคลายความเหนื่อย และสดชื่นมีชีวิตชีวา 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองขายหลี่ เขตปกครองตนเองชนชาติม้งและเฉียนตงหนานมณฑลกุ้ยโจวได้รับการ
ขนานนามว่าเป็น  อาณาจักรแห่งขุนเขา  มีพื นที่เพาะปลูกชาเป็นอันดับ 1 ของจีน ชาที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นชา
เขียว ชาตูหยุนเหมาเจียน หรือชาเหมาเจียนของเมืองตูหยุน  เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชาจีน  ยังเป็นแหล่งผลิต
ใบยาสูบ  เป็นอันดับ 2 ของจีน  รองจากมณฑลยูนนาน เป็น 1 ใน 4 แหล่งผลิตสมุนไพรจีนใหญ่ที่สุดของจีน 
ยังเป็นแหล่งผลิตเหล้ายี่ห้อเหมาไถ ที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ของจีน 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม HUANG  ZUAN ZHOU  JI HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วันที่ 5 หมู่บ้านแม้วซีเจียง(รวมรถอุทยาน)-ชมโชว์การเต้นร่า-ขายหลี-่นั่งรถไฟความเร็วสูง-คุนหมิง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 น้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแม้วซีเจียง  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "หมู่บ้านแม้วพันครอบครัว" ซึ่งมีผู้คนอยู่

อาศัยประมาน 7,000 คน  หมู่บ้านนี ตั งอาศัยอยู่ในเทือกเขาแม้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ้าเภอ
เหลยซาน มณฑลกุ้ยโจว  มีเอกลักษณ์และความโดดเด่นในเรื่องประเพณีท้องถิ่นและรวมไปถึงลักษณะบ้าน
โบราณ โดยบ้านจะยกพื นตั งเรียงรายกันอยู่ตามแนวภูเขาที่ค่อยๆ ขึ นไป มีความสง่างามเป็นพิเศษท่ามกลาง
ธรรมชาติ ป่าเขียวขจี ทิวทัศน์เรือกสวนไร่นา บ้านพักโบราณ และเอกลักษณ์ประเพณี เป็นสิ่งดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวทั งจีนและต่างประเทศ  ซึ่งชาวแม้วถือเป็น 1 ใน 56 ชนเผ่าทั่วเมืองจีนและเป็นเผ่าที่มีวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม โดดเด่นเป็นอันดับต้นๆของจีนอีกด้วย  ให้ท่านเดินส้ารวจบ้านเรือน ลัดเลาะเข้าตรอกซอยที่เต็ม 



 

 
 

 
ไปด้วยบ้านไม้โบราณที่สร้างสูงเพียง 2-3 ชั น ด้วยใช้วิธีการเข้าลิ่มไม้ ไม่ตอกตะปูแม้แต่ตัวเดียว หลังคา
กระเบื องทรงจั่วสูง ลักษณะแบบเก๋งจีน มีทั งเปิดเป็นร้านอาหาร ร้านขายของฝาก ของที่ระลึกอย่างร้าน
เครื่องเงิน เครื่องประดับท่ีท้าจากเงินแท้ 99.9%  เป็นต้น 

 

 
 น้าท่าน  ชมโชว์การแสดงเต้นร่า ของชนเผ่าเหมียวจู๋(ม้ง) การแสดงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องประเพณี

วัฒนธรรม ชาวแม้วจะใส่ชุดพื นเมืองมาร่ายร้า ร้องเพลงต้อนรับแขกผู้มาเยือน พร้อมรินเหล้าขาวหรือเหล้า
ท้องถิ่นใส่จอกท่ีท้าจากเขาควายหรือจอกเครื่องปั้นดินเผาให้ดื่มถึง 12 ด่าน ซึ่งอาจจะท้าให้คุณเมาเหมือนไอ้
หนุ่มมัดเมาแบบไม่รู้ตัว รวมถึงเพลินเพลินกับการแสดง  
 หมายเหตุ : กรณีท่ีโชว์ปิดไม่ท้าการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่เงินคืน และไม่เปลี่ยนแปลงรายการใดๆ
ทดแทน 

 

 



 

 
 

 
กลางวัน 

 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 น้าท่านเดินทางกลับสู่  เมืองคุนหมิง  โดยรถไฟความเร็วสูง (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3 ชั่วโมง) คุนหมิง
เป็นเมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 
เผ่าครอบคลุมพื นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมิงได้ชื่อ
ว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั งปี  ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มี
เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม   

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม PIN HUA YUE JIA HOTEL   หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วันที่ 6 คุนหมิง-OPTION: ภูเขาซีซาน(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) - ประตูม้าทองไก่หยก-คุนหมิง(สนามบิน
ฉางสุ่ย-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรณณภูมิ)(MU2583 : 22.50-00.45+1) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 

 
 น้าท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน Option ภูเขาซีซาน (Xishan Dragon Gate) ห่างจากตัวเมืองคุนหมิง 29 

กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 บางช่วงของเส้นทางต้องผ่านอุโมงค์
หินที่สกัดไว้ตามไหล่เขา พร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มี
ประวัติความเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี น้าท่านเดินลอด ประตูมังกรหลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ นในสมัยราชวงศ์ห
มิง เชื่อกันว่าเป็น ประตูแห่งความสิริมงคล ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี  จะประสบแต่ความส้าเร็จ
โชคดี ตอนลอดประตูมังกรก็ต้องลูบลูกแก้วมังกรด้วย ก่อนที่เราจะเดินผ่านประตูมังกรนี  ให้นึกอธิษฐานในใจ
อยากได้สิ่งใด เดินผ่านเข้าไปก็แตะ 1 ครั ง ประตูแห่งนี ตั งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมหน้าผา(ราคาทัวร์ ขอสงวนสิทธิ์
เฉพาะท่านที่สนใจเท่านั น สามารถติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์) 



 

 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 จากนั นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ถนนที่เก่าแก่ท่ีสุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมี ซุม้ประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก  
ภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จี จนเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี  โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี 
สร้างขึ นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี  เป็นแหล่งเสื อผ้าแบรนด์เนมทั งของจีนและ
ต่างประเทศ รวมทั งเครื่องประดับ อัญมณีชั นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื นเมือง และร้านขายของที่
ระลึก ฯลฯ นอกจากนี ยังมีสิ่งอ้านวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

  ได้เวลาอันสมควร น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย 
22.50 น. อ้าลา เมืองคุนหมิง เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไชน่าอีสเทิร์น (MU) เทียวบินที่ MU2569   

00.45+1 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจ่านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย 

อัตราค่าบริการ  :  มนต์เสน่ห์กุ้ยโจว ท่องแดนธรรมชาติลี่โป หมู่บ้านแม้วซีเจียง ตามรอยซีรีย์ 
                                        6 วัน 5 คืน  โดยไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์  

ก่าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที่ 19-24  มี.ค. 63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 4,500.- 18,900.- 

วันที่ 28 มี.ค. -02 เม.ย. 
63 

26,900.- 26,900.- 26,900.- 
4,500.- 18,900.- 

หมายเหตุ :  โปรแกรมนี้ไม่ห้องเสริมเตียงพักส่าหรับ 3 ท่าน 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน ไม่รวมวีซ่า 

 

ราคา ไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว (4 วันท่าการ) ท่านละ 1,800 บาท  
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น 
** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ ** 

 

 



 

 
 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 10 ท่านขึ นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง เพ่ื อเช็ค

ข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น 

3.  การช้าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจ้า 

4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั งหมด 
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั งหมด 
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบินหรือค่ามัดจ้าที่พักโดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือค่าทัวร์ทั งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั นๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได้           

1. คณะจองจ้านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจ้านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ้านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั นประหยัด 
2.  ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
3.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  ค่ารถรับส่งและระหว่างน้าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
 



 

 
 

 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื อประกันการเดินทางส้าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
 เพ่ิมเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบี ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี ยประกันเริ่มต้น 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] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน  
8.  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันท้าการ ท่านละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั น ในกรณีที่น ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินก้าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกิน

น ้าหนักตามสายการบินก้าหนด 
4. ค่าท้าหนังสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. ค่าท้าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ดุลพินิจและความพึงพอใจในการบริการของท่าน 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี  เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เป็นต้น 



 

 
 

 
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบ

ค่าบริการที่ท่านได้ช้าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 

หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองที่นั่งบนเครื่อง และ

โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6. ราคานี คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา

ตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ

จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด้าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการ
ทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส้าหรับค่าบริการนั นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค้าสัญญาใดๆ ทั งสิ นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของบริษัทฯ ก้ากับเท่านั น 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั งสิ น แต่ทั งนี ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ 
โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มิเช่นนั นทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ น  

11. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ้าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น และทางบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจากท่านเป็นจ้านวนเงิน 300 หยวน/คน/ร้าน 

 
ส่าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว(เชียงใหม่) 

เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส่าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวที่เชียงใหม่มีค่าบริการดังนี  ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันท้าการ 1,800 บาท  
- ยื่นด่วน 2 วันท้าการ 2,925 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่้ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช้ารุด 
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส้าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื นหลังขาวเท่านั น** 



 

 
 

  
 และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ นจากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ มเห็นฟัน มองเห็นทั งใบหน้ารวมถึงใบหูทั ง  2 ข้าง 
 - ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 
3. ส้าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท้าเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั นก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวีซ่า 
4. ส้าเนาทะเบียนบ้าน และส้าเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, ส้าเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ท้างาน ต้าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท้างาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี

ฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ท้างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูล
เท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่าง
น้อย 5-7 วันท้าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท้าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท้าวีซ่าท่านจะต้อง
รับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด 
/ ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท้าบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้อง
ตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท้างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท้างานใน

ประเทศไทยเท่านั น 
 - หากไม่ได้ท้างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด้าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 



 

 
 

 
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด้าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เนื่องจากผู้เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,500 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,900 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครั ง) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่้ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส้าหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า -ออกอย่าง
น้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ ว จ้านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พื นหลังขาวเท่านั น] 
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ นจากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสื อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ มเห็นฟัน มองเห็นทั งใบหน้ารวมถึงใบหูทั ง  2ข้าง 
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 

3. ใบอนุญาตการท้างาน  
4. หนังสือว่าจ้างในการท้างาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส้าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับร้านที่แปล 
 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท่าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
2. น้ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. น้ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพ่ือยื่นท้าวีซ่า 
4. น้ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ นซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท  
 
 



 

 
 

 
[ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ น ท้าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึ นในอนาคต ซึ่งทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน ้ามันเพ่ิมตามความเป็นจริง 



 

 
 

 
**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 
 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่
สมรส ................................................................................. ............................................. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  
.......................................................................................................... ........................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................ .............................................................. 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ............................................. ................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
............................................................................................................................. ........................................................................ 
....................................................................................รหัสไปรษณีย์........................ ................................................................... 
โทรศัพท์.......................................................... มือถือ................................................................................................................. 
ชื่อสถานที่ท้างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ..................................................................................................... 
ต้าแหน่งงาน
................................................................................. ...................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท้างาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
.................................................................................................................................... .................................................................. 
...................................................................................รหัสไปรษณีย์............................................................................................ 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ............................................... ................................................................. 
(ส่าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี
......................................……...................... 

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



 

 
 

 

 

 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วันที่......... ... เดือน.......................ปี
................................................................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.............................................................. ...................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................... ................................................ 
 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  
อาจท้าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั งนี เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี   (โปรดท้าตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด) 


