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ชมเมืองโบราณแห่ งต้ าหลีส่ ัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหอ
ขึ้นสู่ บริ เวณจุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้ าใหญ่ )ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้
ชมโชว์อนั ยิง่ ใหญ่ …IMPRESSION LIJIANGโดยผูก้ าํ กับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว
ชม (ฉางเจียงตี่ยวี่ าน)เกิดจากแม่น้ าํ แยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต
เมนู พิเศษ!! สุ กเี้ ห็ด อาหารกวางตุ้ง สุ กปี้ ลาแซลมอน อาหารไทย
พิเศษ..นํา้ หนักกระเป๋ าท่ านละ 2 ใบ / ใบละไม่ เกิน 23 กิโลกรัม รวมเป็ น 46 กิโลกรัม
** ราคานีช้ ัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-จีนและค่ าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ ว**
** ราคานีไ้ ม่ แจกกระเป๋ า ไม่ รวมทิปไกด์ และทิปคนขับรถ **

กําหนดการเดินทาง

วันที่ 11-16/18-23/25-30 มี.ค.58
วันที่ 01-06 เม.ย./30 เม.ย.- 05 พ.ค.58
วันที่ 10 -15 เม.ย.58
วันที่ 12-17 เม.ย.58

ราคา
ราคา
ราคา
ราคา

23,900.26,900.31,900.31,900.-

วันแรก

กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เมืองฉู่สง

13.00น.

คุณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศชั้ น 4 ประตูทางเข้ า10เคาน์ เตอร์
U สายการบินไชน่ าอีสเทิร์น (MU) โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ คสั มภาระ
และเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบินไชน่ าอีสเทิร์น เทีย่ วบินทีM
่ U742
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นนําคณะเดินทางสู่ เมืองฉู่ สง

15.40น.
18.50น.

(GH) คุนหมิง-ต้าหลี่-แชงกรี ล่า-ลี่เจียง (นัง่ รถ) 6 วัน 5 คืน (MU) มี.ค.-พ.ค. 23,900-31,900.-
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คํ่า

ซึ่งเป็ นเมืองโบราณที่มีความสําคัญของมณฑลยูนนานเต็มไปด้วยมนต์ขลังและเสน่ห์แห่ งอาณาจักรโบราณเมืองฉู่
สงหรื อชาวเผ่าอี้ ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ YI REN GU ZHEN HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีส่ อง

ฉู่สง-ต้ าหลี-่ เมืองโบราณต้ าหลี-่ ผ่ านชมเจดีย์สามองค์ -โค้ งแรกแม่ นํา้ แยงซีเกียง-แชงกรีล่า

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองต้ าหลี่ เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของจีนในมณฑลยูนนาน
ตั้งอยูร่ ะหว่างทะเลสาบเอ๋ อไห่ กบั ภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร เหนื อระดับนํ้าทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัย
อยูร่ ่ วมกันกว่า 20 เชื้ อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรื ออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทัง่ ชาวไป๋ ได้
เข้า มาสถาปนาอาณาจัก รต้า หลี่ (ค.ศ. 937) และต่ อมาในค.ศ. 1253 อาณาจัก รต้า หลี่ ก็ ถู ก กุ บ ไลข่ า น ผูเ้ ป็ น
จักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยงั คงเหลือร่ องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็นได้บนเส้นทางจากต้าหลี่ถึงลี่เจียง
จากนั้นนําท่าน ชมเมืองโบราณแห่ งต้ าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงี ยบของเมืองไท่เหออันเป็ นนครหลวงของ
อาณาจักรโบราณน่ านเจ้าชมซากเมืองเก่าและกําแพงเมืองโบราณพร้ อมชมหลักศิลาหนันเจาซึ่ งบันทึกเรื่ องราว
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวน่านเจ้ากับราชวงศ์ถงั ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านถ่ายรู ปด้านนอก “ซานถ่ า” หรื อเจดีย ์ 3 องค์ แห่ งวัดฉงเซิ่ ง อันเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ ที่โดดเด่น
งดงาม ตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบเอ๋ อไห่ ประกอบด้วยเจดียส์ ี ขาวสวยงาม 3 องค์โดยองค์กลางมีความสู งถึง 70 เมตรสร้าง
ขึ้ นในสมัยราชวงศ์ถงั ซึ่ งจะมี ลกั ษณะเหมื อนกับเจดี ย ์ในเมื องซี อานซึ่ งเป็ นสถาปั ตยกรรมที่ สร้ างขึ้ นในสมัย
เดี ยวกัน ส่ วนองค์เล็กอีก 2 องค์สร้ างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่ งเป็ นช่ วงที่พุทธศาสนากําลังได้รับ
ความนิ ยมสู งสุ ดในประเทศจีน และได้มีการบูรณะเจดี ยเ์ หล่านี้ ในช่ วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้คน้ พบโบราณวัตถุ จาก
ศตวรรษที่ 7-10 กว่า 600 ชิ้ นในองค์เจดี ย ์จากนั้นท่ า นเดิ นทางสู่ เมืองจงเตี้ยน “แชงกรี ล่า ” ซึ่ ง อยู่ท างทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อของมณฑลยูนนานซึ่ งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตน่าซี ของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของ
เมืองหนิงหลาง ซึ่ งอยูห่ ่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่ าไม้ทุ่งหญ้า
ภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แห่ งนี้ จึงได้ชื่อว่า “ดินแดน
แห่ งความฝัน” ระหว่างทางแวะชม โค้งแรกแม่น้ าํ แยงซี เกียง (ฉางเจียงตี่ยี่วาน) เกิดจากแม่น้ าํ แยงซี ที่ไหลลงมา
จากชิ ง ไห่ แ ละทิ เ บต ซึ่ งเป็ นที่ ร าบสู ง ไหลลงมากระทบกับ เขาไห่ ห ลอ แล้ ว หั ก เส้ น ทางโค้ง ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ จนเกิดเป็ น “โค้งแรกแม่น้ าํ แยงซี ” ขึ้น ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ ZHA XI DE LE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

วันทีส่ าม

วัดลามะซงจ้ านหลิน-ร้ านหยก-เมืองโบราณแชงกรีล่า-ช่ องแคบเสื อกระโจน-ลีเ่ จียง-สระนํ้ามังกรดําร้ านใบชา-เมืองโบราณลีเ่ จียง

(GH) คุนหมิง-ต้าหลี่-แชงกรี ล่า-ลี่เจียง (นัง่ รถ) 6 วัน 5 คืน (MU) มี.ค.-พ.ค. 23,900-31,900.-
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กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เที่ยวชม วัดลามะซงจ้ านหลิน ตั้งอยูบ่ ริ เวณตีนเขาฝอปิ ง ห่ างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนื อ 4 กิโลเมตร สร้างขึ้น
ในปี ค.ศ. 1679 เป็ นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจําพรรษาอยู่กว่า 700 รู ป สร้างขึ้นในสมัยการ
ปกครองของดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่ งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษที่ 17 สมัยจักรพรรดิคงั ซี แห่ ง
ราชวงศ์ชิงได้มีการซ่ อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้งโครงสร้ างของวัดแห่ งนี้ สร้ างตามแบบพระราชวังโปตาลาใน
เมืองลาซา(ทิเบต) ที่มีหอประชุมหลัก 2 ห้องและโอบล้อมไปด้วยห้องพักสําหรับพระกว่า 100 ห้องนอกจากนี้ ยงั
มีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งรู ปปั้ นทองสัมฤทธิ์ ที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุด จากนั้นแวะชม หยก ที่มีคุณภาพและมี
ชื่อเสี ยงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อ กําไลหยก แหวนหยก หรื อ ผีเซี ยะสัตว์ มงคลที่มีชื่อเสี ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมืองโบราณแชงกรีล่า เป็ นศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึ่ งเต็มไปด้วย
ร้านค้าของคนพื้นเมืองและร้านขายสิ นค้าที่ระลึกมากมายจากนั้นนําคณะเดินทางสู่ เมืองลี่ เจียง ระหว่างทางแวะ
ชม ช่ องแคบเสื อกระโจน ซึ่ งเป็ นช่ องแคบช่ วงแม่น้ าํ แยงซี ไหลลงมาจากจิ นซาเจียง(แม่ นํ้าทรายทอง) เป็ นช่ อง
แคบที่ มีน้ าํ ไหลเชี่ ยวมาก ช่ วงที่ แคบที่ สุดประมาณ 30 เมตร ตามตํานานเล่าว่า ในอดี ตช่ องแคบเสื อนี้ สามารถ
กระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็ นที่มาของ “ช่ องแคบเสื อกระโจน” เดินทางต่อสู่ เมืองลี่เจียง เป็ นเมืองซึ่ ง
ตั้ง อยู่ใ นหุ บ เขาที่ มี ท ศั นี ย ภาพงดงามเป็ นถิ่ นที่ อยู่ข องชาวน่ า ซี ถือเป็ นชนกลุ่ ม น้อยที่ มีค วามน่ า สนใจทั้ง ทาง
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเช่นการมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรี เป็ นใหญ่นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพที่เป็ น
เอกลักษณ์อีกด้วยเข้าชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระนํ้ามังกรดํา อยูท่ ี่ทางชานเมืองด้านเหนื อเล่ากันว่า
เมื่อหลายร้ อยปี ก่อนที่นนั่ ยังเป็ นบ่อนํ้าธรรมดาอยู่มาวันหนึ่ งชาวบ้านเห็ นมังกรดําโผล่ข้ ึนมาจากบ่อนํ้าแห่ งนั้น
ชาวนาซี มี ค วามเชื่ อ เรื่ อ งมัง กรอยู่ แ ล้ว จึ ง ตั้ง ชื่ อ บ่ อ นํ้า นั่น ว่ า บ่ อ นํ้ า มั ง กรดํ า ปั จ จุ บ ัน ได้ป รั บ ปรุ ง ให้ เ ป็ น
สวนสาธารณะที่สวยงามจัดสร้างสะพานศาลาพักผ่อนแบบเก๋ งจีนสองข้างทางมีตน้ เกาลัดขึ้นเต็มมีเนื้ อที่ประมาณ
4 ตารางกิ โลเมตรได้มีการจัดแบ่งส่ วนอย่างเหมาะสมเป็ นบ่อนํ้าใน และบ่อนํ้านอก มีสะพานหิ นอ่อนกั้น นํ้าใน
บ่อเป็ นตานํ้าขนาดใหญ่ผุดขึ้ นมาจากใต้ดินมีน้ าํ ใสจนมองเห็ นก้นบ่อที่ มีสาหร่ ายได้อย่างชัดเจนแวะชิ มชา ที่ มี
คุณภาพ และมีชื่อเสี ยงของประเทศจีนจากนั้นนําท่าน ชมเมืองโบราณลีเ่ จียงหรือเมืองโบราณต้ าเหยียนเจิ้ง ซึ่ งเป็ น
เมืองที่สร้ างขึ้นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถงั มีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปี ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางการโอบล้อมด้วย
สายนํ้าน้อยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมังกรดําพื้นที่ต้ งั ของเมืองโบราณแห่งนี้มีรูปร่ างลักษณะคล้ายหิ นฝนหมึกจีนใน
เขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์เช่นอาคารไม้แบบจีนโบราณต้นหลิวริ มธารที่ยงั คงปลิวไป
มาตามสายลมลําธารนํ้าที่ไหลผ่านเมืองแห่ งนี้ ดว้ ยความสวยงามเหล่านี้ ทาํ ให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็ น
มรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การยูเนสโกนอกจากนี้ ยามคํ่าคื นก็มีการประดับไฟแสงสี งดงามอีกด้วย
ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
พักที่ GUAN GUANG HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(GH) คุนหมิง-ต้าหลี่-แชงกรี ล่า-ลี่เจียง (นัง่ รถ) 6 วัน 5 คืน (MU) มี.ค.-พ.ค. 23,900-31,900.-
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วันทีส่ ี่

ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้ าใหญ่ )-IMPRESSION (โชว์ จางอวีโ้ หมว)-อุทยานนํา้ หยก
ร้ านสาหร่ ายเกลียวทอง-ลีเ่ จียง-ต้ าหลี่

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําคณะโดยสาร กระเช้ าไฟฟ้ า(กระเช้ าใหญ่) ขึ้นสู่ บริ เวณจุดชมวิวเขาหิ มะมังกรหยกที่ความสู งระดับ 4,506 เมตร
ให้ท่ า นได้สั ม ผัส ความหนาวเย็นและยิ่ง ใหญ่ ข องภู เขาแห่ ง นี้ บริ เวณเขามี ต้นฉํา ฉายูนนานที่ มี อายุก ว่า พัน ปี
เทื อ กเขานี้ หากมองดู แ ล้ว ลัก ษณะคล้า ยมัง กรนอนอยู่ บ นก้อ นเมฆ จึ ง เป็ นที่ ม าของชื่ อ เทื อ กเขาจากนั้น ชม
IMPRESSION LIJIANGโชว์อนั ยิ่งใหญ่ โดยผูก้ าํ กับชื่ อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิ มะมังกร
หยกเป็ นฉากหลัง และบริ เวณทุ่งหญ้าเป็ นเวทีการแสดง โดยใช้นกั แสดงกว่า 600 ชี วิต แสง สี เสี ยงการแต่งกาย
ตระการตา เล่าเรื่ องราวชี วิตความเป็ นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียงความสําเร็ จของการแสดงคงต้องยก
เครดิ ตให้ก ับ จางอี้ โหมวผูก้ าํ กับ ชาวจี นที่ มี ชื่ อเสี ย งในระดับ โลกล่ า สุ ดได้ฝ ากผลงานไห้ก ับ พิ ธี เปิ ด-ปิ ดกี ฬ า
โอลิมปิ ก(BEIJING 2008) ที่สร้างความประทับใจไปทั้งโลกเมื่อปลายปี 2551
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดิ นทางสู่ อุทยานนํ้าหยก ซึ่ งมีตานํ้าธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เป็ นนํ้าที่ซึมมาจากการละลายของนํ้าแข็งบนภูเขา
หิมะมังกรหยก เป็ นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี กลมกลืนกับธรรมชาติประกอบด้วยประตูสวรรค์ซ่ ึ ง
มีรูปปั้ นแกะสลักด้วยไม้ขา้ งขวาเป็ นพ่อข้างซ้ายเป็ นแม่และนํ้าตกมังกรที่ไหลหลัง่ ไปตามไหล่เขาแบ่งเป็ น 3 ชั้น
ชั้นแรกชื่อว่ามังกรออกถํ้าชั้นที่สองชื่ อว่ามังกรเล่นนํ้าชั้นที่สามชื่ อว่ามังกรโบยบินและยังมีตน้ ไม้เทวดาซึ่ งเป็ นที่
สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี แวะชมสิ นค้าสาหร่ ายเกลียวทองพืชใต้น้ าํ ลํ้าคุ ณค่าอาหารเสริ ม
เพื่อสุ ขภาพชั้นยอด ซึ่ งมีสารอาหารอยูน่ บั ไม่ถว้ น อาทิ อาหารเสริ ม ครี มสาหร่ ายพอกหน้าจากนั้นคณะเดินทาง
กลับสู่ เมืองต้ าหลี่ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร สุ กปี้ ลาแซลมอน
พักที่ ASIA STAR HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

วันทีห่ ้ า

ต้ าหลี-่ คุนหมิง-วัดหยวนทง-ร้ านไข่ มุก-อิสระช้ อปปิ้ ง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําคณะเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง เมืองเอกและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน โดย
เป็ นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิ โลเมตร อยู่สูงเหนื อระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,000
เมตรคุ นหมิ ง ได้ชื่ อว่า เป็ นเมื องแห่ งฤดู ใ บไม้ผ ลิ เพราะมี ภูมิ อากาศที่ เย็นสบายตลอดทั้ง ปี ไม่ ร้อนหรื อหนาว
จนเกินไปแล้ว สิ่ งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารกวางตุ้ง
นําคณะเข้า ชมวัดหยวนทง ซึ่ งเป็ นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยูท่ ี่ถนนหยวนทงเจียงเป็ นอาราม
ทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพันปี ภายในวัดตกแต่งร่ มรื่ นสวยงามกลางลานมีสระนํ้า
ขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็ นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรู ป

กลางวัน
บ่ าย

(GH) คุนหมิง-ต้าหลี่-แชงกรี ล่า-ลี่เจียง (นัง่ รถ) 6 วัน 5 คืน (MU) มี.ค.-พ.ค. 23,900-31,900.-
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คํ่า

พระพุ ท ธชิ นราช(จํ า ลอง)ซึ่ ง พลเอกเกรี ย งศัก ดิ์ ชมะนันทน์ นายกรั ฐมนตรี ค นที่ 15 ของไทยให้อญ
ั เชิ ญไป
ประดิษฐานไว้ณที่วดั หยวนทงแห่ งนี้ แวะชม ร้านไข่มุก สิ นค้าที่มีคุณภาพและมีชื่อเสี ยงของเมืองจีน มีสินค้าให้
เลือกซื้ อเลือกชมมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องประดับจากไข่มุก เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน กําไล หรื อ ครี ม
ไข่มุกเป็ นต้นจากนั้นอิ สระช้อปปิ้ งเลื อกซื้ อสิ นค้าต่างๆ รวมถึ งสิ นค้าของที่ ระลึ กพื้นเมื องฝากญาติสนิ ท มิ ตร
สหายก่อนกลับ
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร สุ กเี้ ห็ด
พักที่ ENJOYING INTERNATIONAL HOTELเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันทีห่ ก

ร้ านบัวหิมะและศู นย์ นวดแผนโบราณ-คุนหมิง-กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ร้ านบัวหิมะและศู นย์ นวดแพทย์ แผนโบราณจีนให้ท่านนวดฝ่ าเท้าเพื่อสุ ขภาพผ่อนคลายความ
เมื่ อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสู ตรเดี ยวไม่ซ้ าํ ใครพร้ อมชมครี มเป่ าซู่ ถงั หรื อที่ รู้จกั กันดี ในชื่ อ “ครี มบัวหิมะ”
สรรพคุณเป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผพุ องและแมลงกัดต่อยเป็ นยาสามัญประจําบ้าน
บริการอาหารกลางวันเป็ นชุ ด MAC DONALD หรือ KFC ระหว่างเดินทางไปสนามบิน
เหิรฟ้ าสู่ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินไชน่ าอีสเทิร์น เทีย่ วบินทีM
่ U741
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่ าน....พร้ อมความประทับใจ....

กลางวัน
13.40น.
14.40น.

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้ องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีทมี่ ีจํานวนผู้โดยสารไม่ ถึง 15 ท่ านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทย
ค่ าบริการ
ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน

ราคาเด็ก
(ไม่ มีเตียง)
นอนกับผู้ใหญ่
2 ท่าน

พักเดี่ยว
เพิม่

วันที่ 11-16/18-23/25-30 ม.ค.58

23,900

22,900

21,900

4,500

วันที่ 01-06 เม.ย.58

26,900

25,900

24,900

4,500

วันที่ 10-15 เม.ย.58

31,900

30,900

29,900

5,500

วันที่ 12-17 เม.ย.58

31,900

30,900

29,900

5,500

วันที่ 30 เม.ย. -05 พ.ค.58

26,900

25,900

24,900

4,500

กําหนดการเดินทาง

(GH) คุนหมิง-ต้าหลี่-แชงกรี ล่า-ลี่เจียง (นัง่ รถ) 6 วัน 5 คืน (MU) มี.ค.-พ.ค. 23,900-31,900.-
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ข้ อควรทราบ : ร้ านทีร่ ะบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่ าเท้า, ไข่ มุก,ร้ านผ้าไหม,ร้ านสาหร่ ายเกลียวทอง ซึ่ง
จําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กบั นักท่ องเทีย่ วทุกท่ านทราบว่ า ทุกร้ านจําเป็ นต้ อง
รบกวนทุกท่ านแวะชม ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่ งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าธรรมเนียมการยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทําการ (1,000 บาท)
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ยอ่ มอยู่ ใน
ข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต
8. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ ง + ภาษีนํา้ มัน
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. กระเป๋ าเดินทาง
2. กระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่น้ าํ หนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 46 กิโลกรัมต่อท่าน ส่ วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
3. ค่าทําหนังสื อเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
7.ค่ าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน แปลว่า
เดินทางทั้งหมด 6 วัน จ่ ายทิปไกด์ 60 หยวน คนขับ 60 หยวน รวมเป็ น 120 หยวน ต่ อคน
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%(กรณี ตอ้ งการใบกํากับภาษี) และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3%
การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป
คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5.ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการ
(GH) คุนหมิง-ต้าหลี่-แชงกรี ล่า-ลี่เจียง (นัง่ รถ) 6 วัน 5 คืน (MU) มี.ค.-พ.ค. 23,900-31,900.-
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คืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ )
2. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
การสํ ารองทีน่ ั่ง1. กรุ ณาสํ ารองทีน่ ั่ง+ชําระเงินมัดจําท่านละ10,000บาท พร้ อมแจ้ งชื่อ+สกุล เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อเดินทาง
2. ส่ วนทีเ่ หลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของ
ทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจาก
อุบตั ิเหตุ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้
ชําระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สาํ รองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ฯขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
(GH) คุนหมิง-ต้าหลี่-แชงกรี ล่า-ลี่เจียง (นัง่ รถ) 6 วัน 5 คืน (MU) มี.ค.-พ.ค. 23,900-31,900.-
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สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่านเป็ น
จํานวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
11.ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯก่ อนทุก
ครั้งมิเช่ นนั้นทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆทั้งสิ้น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชาํ รุ ด
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
4. สําหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าวจะต้องทําเรื่ องแจ้งเข้า-ออกหรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ งเอกสารยืน่ วีซ่า
5. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
6. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุ ณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณี เด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
- กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี บริ บูรณ์ ต้องแนบสู ติบตั รตัวจริ ง, สําเนาสู ติบตั รและสู ติบตั รของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาว
โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
และในกรณี ที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสื ออนุ ญาตให้เดินทาง
8. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทาํ งานตําแหน่งงานที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทาํ งานญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ นหมายเลข
โทรศัพท์บา้ นที่ทาํ งานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จอาจมีการระงับการออกวีซ่า
เล่มทีม่ ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุ มตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นระเบียบ
การยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
11. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ทัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร
APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์
12. กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณี หนังสื อเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ องจากผู ้
(GH) คุนหมิง-ต้าหลี่-แชงกรี ล่า-ลี่เจียง (นัง่ รถ) 6 วัน 5 คืน (MU) มี.ค.-พ.ค. 23,900-31,900.-
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เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
1. หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม3,560บาท
2. หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
-เอกสารทีต่ ้ องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย2 หน้าเต็ม
2.รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสื อว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2. นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า
4. นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
 ยืน่ วีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ท่านละ 800 บาท
(ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลีลทิ วั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์ เอสโทเนียไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดย
ไม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า**
ประกาศ
เนื่องจากสภาวะนํา้ มันโลกที่มีการปรั บราคาสู งขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทาง
บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
(GH) คุนหมิง-ต้าหลี่-แชงกรี ล่า-ลี่เจียง (นัง่ รถ) 6 วัน 5 คืน (MU) มี.ค.-พ.ค. 23,900-31,900.-
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168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245/ 086-355-1914 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS/ MRS/ MR) NAME.................................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
....................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...............................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน
............................มือถือ.......................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..........................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์ บ้าน................................
ชื่อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
ตําแหน่ งาน...............................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
....................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ .................................โทร..............................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้องทีส่ ามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่ ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือ่ วันที.่ .................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................เดือน............................ปี ............................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ............................................................................................
เมือ่ วันที.่ .......................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................เดือน.............................ปี .................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ านพร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................RELATION..............................................
......................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME.........................................................................
RELATION................................................................................................................................................

หมายเหตุ
** กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง
ทั้งนีเ้ พือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970, 0-2245-7033 **
(GH) คุนหมิง-ต้าหลี่-แชงกรี ล่า-ลี่เจียง (นัง่ รถ) 6 วัน 5 คืน (MU) มี.ค.-พ.ค. 23,900-31,900.-
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