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วันแรก
05.00 น.

07.50 น.
11.00 น.

เทีย่ ง

ค่า

กรุ งเทพฯ - คุนหมิง - ต้ าหลี่ - เมืองโบราณต้ าหลี่
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู
9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เจ้าหน้าที่บริ ษทั คอยต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกเรื่ องสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2584 (บริ การ
อาหารและเครื่ องดื่ม)
เดิ นทางถึ งท่าอากาศยานนานาชาติ ฉางสุ่ ย เมื องคุ นหมิ ง เมื องเอกและเป็ นเมื องที่ ใ หญ่ที่สุดในมณฑล
ยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็ นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร
อยู่สู ง เหนื อระดับ นํ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุ นหมิ ง ได้ชื่ อว่า เป็ นเมื องแห่ งฤดู ใ บไม้ผ ลิ เพราะมี
ภูมิอากาศที่ เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรื อหนาวจนเกิ นไปแล้ว สิ่ งที่ มีเสน่ ห์ดึงดู ดนักท่องเที่ ยวก็คือ
ธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ และทําธุ ระส่ วนตัวเรี ยบร้อยแล้ว นําคณะ
ขึ้นรถบัสปรับอากาศ เพื่อเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนําท่าน เดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวันตกเฉี ยงใต้
ของจี นในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋ อไห่ กบั ภู เขาฉางซานที่ ระดับ 1,975 เมตรเหนื อ
ระดับนํ้าทะเลโดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยูร่ ่ วมกันกว่า 20 เชื้ อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรื ออาณาจักร
น่านเจ้า (ค.ศ. 738 - 903) จนกระทัง่ ชาวไป๋ ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ.
1253 อาณาจัก รต้าหลี่ ก็ถู ก กุ บไลข่าน ผูเ้ ป็ นจักรพรรดิ ชาวมองโกลพิ ชิตลง แต่ก็ย งั คงเหลื อร่ องรอย
อารยธรรมเก่าให้พบเห็นได้บนเส้นทางจากต้าหลี่ถึงลี่เจียง
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ GREEN TREE EAST HOTEL ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ อง

ต้ าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว - วัดเจ้ าแม่ กวนอิมแปลงกาย - เจดีย์ 3 องค์ ซานถ่ า - เมืองโบราณลีเ่ จียง

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านสู่ หมู่บ้านซี โจว หรื อ “สี่ โจว” เป็ นหมู่บา้ นของชาวไป๋ ให้ท่านได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวไป๋ และได้
เห็นบ้านเรื อนและความเป็ นอยูข่ องชาวไป๋ ชม วัดเจ้ าแม่ กวนอิมแปลงกาย ตามตํานานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิม
ได้แปลงกายเป็ นหญิงชราแบกก้อนหิ นใหญ่ไว้บนหลังเพื่อให้ทหารของฝ่ ายตรงข้ามได้เห็น เมื่อทหารของ
ฝ่ ายศัตรู ได้เห็ นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึ งเพียงนี้ ถ้าเป็ นคนวัยหนุ่ มสาวจะต้องมีพละกําลังมากมาย
ยากจะต่อสู ้ จึงไม่ได้ทาํ การเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ข้ ึนในสมัยราชวงศ์
ถังเป็ นวัดที่มีประติมากรรมเยีย่ มยอดแห่งหนึ่งในต้าหลี่ เข้าชมวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายตามตํานานเล่าว่า
เจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็ นหญิงชราแบกก้อนหิ นใหญ่ไว้บนหลังเพื่อให้ทหารของฝ่ ายตรงข้ามได้เห็น
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เทีย่ ง

ค่า

วันทีส่ าม
เช้ า

เมื่ อทหารของฝ่ ายศัตรู ไ ด้เ ห็ น ว่า แม้แ ต่ หญิ ง ชรายัง แข็ง แรงถึ ง เพี ย งนี้ ถ้า เป็ นคนวัย หนุ่ ม สาวจะต้องมี
พละกําลังมากมายยากจะต่อสู ้ จึงไม่ได้ทาํ การเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่ งนี้
ขึ้นในสมัยราชวงศ์ถงั เป็ นวัดที่มีประติมากรรมเยีย่ มยอดแห่งหนึ่งในต้าหลี่
นําท่านผ่านชม “ซานถ่ า” หรื อ เจดีย ์ 3 องค์ อันเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ ที่โดดเด่นงดงาม ตั้งอยู่ริม
ทะเลสาบเอ๋ อไห่ ประกอบด้วยเจดียส์ ี ขาวสวยงาม 3 องค์โดยองค์กลางมีความสู งถึง 70 เมตรซึ่ งสร้างขึ้นใน
สมัยราชวงศ์ถงั จึงมีลกั ษณะเหมือนกับเจดียใ์ นเมืองซี อาน ส่ วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัย
ราชวงศ์หยวน ซึ่ งเป็ นช่ วงที่พุทธศาสนากําลังได้รับความนิ ยมสู งสุ ด ในประเทศจีน เจดีย ์ 3 องค์มีอายุกว่า
1,000 ปี และได้มีการบูรณะเจดียเ์ หล่านี้ ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้คน้ พบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-10 กว่า
600 ชิ้นในองค์เจดีย ์ จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลี่เจียงเป็ นเมืองซึ่ งตั้งอยูใ่ นหุ บเขาที่มีทศั นี ยภาพงดงาม
เป็ นถิ่นที่อยูข่ องชาวน่าซี ถือเป็ นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเช่นการ
มีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรี เป็ นใหญ่นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพที่เป็ นเอกลักษณ์อีกด้วย (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชัว่ โมง)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม เมืองโบราณลีเ่ จียง หรื อเมืองโบราณต้าเหยียนเจิ้งซึ่ ง
เป็ นเมืองที่สร้างขึ้นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถงั มีประวัติยาวนาน
กว่า 1,300 ปี ตัวเมืองตั้งอยูท่ ่ามกลางการโอบล้อม
ด้วยสายนํ้าน้อยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมังกรดําพื้นที่ต้ งั ของเมือง
โบราณแห่งนี้มีรูปร่ างลักษณะคล้ายหิ นฝนหมึกจีนในเขตเมือง
โบราณยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์เช่น อาคารไม้
แบบจีนโบราณต้นหลิวริ มธารที่ยงั คงปลิวไปมาตามสายลมลําธาร
นํ้าที่ ไ หลผ่า นเมื องแห่ ง นี้ ด้วย ความสวยงามเหล่ า นี้ ทาํ ให้เมื องโบราณลี่ เจี ยงได้ถูกบันทึ กเป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมของโลกโดยองค์การยูเนสโกนอกจากนี้ยามคํ่าคืนก็มีการประดับไฟแสงสี งดงามอีกด้วย
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ WEI YA NA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า
จุดชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยก - ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานนา้ หยก - เมืองจงเตีย้ น ผ่านชมโค้ งแรกแม่ นา้ แยงซีเกียง - ช่ องแคบเสื อกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
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เทีย่ ง

ค่า

นําท่านโดยสารกระเช้ าไฟฟ้ า(กระเช้ าใหญ่ ) ขึ้นสู่ บริ เวณจุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยกที่ความสู งระดับ 4,506
เมตร ให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่ งนี้ บริ เวณเขามีตน้ ฉําฉายูนนานที่มีอายุกว่า
พัน ปี เทื อ กเขานี้ หากมองดู แ ล้ว ลัก ษณะคล้า ยมัง กรนอนอยู่ บ นก้อ นเมฆจึ ง เป็ นที่ ม าของชื่ อ เทื อ กเขา
จากนั้นชม IMPRESSION LIJIANGโชว์อนั ยิ่งใหญ่ โดยผูก้ าํ กับชื่ อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้
ภูเขาหิ มะมังกรหยกเป็ นฉากหลัง และบริ เวณทุ่งหญ้าเป็ นเวทีการแสดง โดยใช้นกั แสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี
เสี ยง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่ องราวชีวติ ความเป็ นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียงความสําเร็ จของ
การแสดงคงต้องยกเครดิตให้กบั จางอี้โหมวผูก้ าํ กับชาวจีนที่มีชื่อเสี ยงในระดับโลกล่าสุ ดได้ฝากผลงานให้
กับ พิ ธี เ ปิ ด-ปิ ดกี ฬ าโอลิ ม ปิ ก(BEIJING 2008) ที่ ส ร้ า งความประทับ ใจไปทั้ง โลกเมื่ อปลายปี 2551
หมายเหตุ : ช่วงหน้าหนาว โชว์ IMPRESSION LIJIANG ปิ ด หากวันเดินทางดังกล่าวทางโชว์งดการแสดง
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ ยนเป็ นโชว์ลี่สุ่ยจินซา แทนโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืน
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางสู่ อุทยานนา้ หยก ซึ่ งมีตานํ้าธรรมชาติผดุ ขึ้นมาสองตา
เป็ นนํ้าที่ซึมมาจากการละลายของ นํ้าแข็งบนภูเขาหิ มะมังกรหยก เป็ น
สถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี กลมกลืนกับธรรมชาติ
ประกอบด้วยประตูสวรรค์ซ่ ึ งมีรูปปั้ นแกะสลักด้วยไม้ขา้ งขวาเป็ นพ่อ
ข้างซ้ายเป็ นแม่และนํ้าตกมังกรที่ไหลหลัง่ ไปตามไหล่เขาแบ่งเป็ น 3 ชั้น
ชั้นแรกชื่อว่ามังกรออกถํ้า ชั้นที่สองชื่อว่ามังกรเล่นนํ้า ชั้นที่สามชื่อว่า
มังกรโบยบิน และยังมีตน้ ไม้เทวดาซึ่ งเป็ นที่สักการบูชาของคนในพื้นที่
มีอายุมากกว่า 500 ปี
จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตีย้ น “แชงกรีล่า” ซึ่ งอยูท่ างทิศตะวันออก
เฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมี พรมแดนติดกับอาณาเขตน่าซี ของเมือง
ลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่ งอยูห่ ่างจากนคร
คุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่ าไม้
ทุ่งหญ้าภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศ
รวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งความ
ฝัน” ระหว่างทางผ่านชม โค้ งแรกแม่ น้าแยงซีเกียง (ฉางเจียงตี่ยี่วาน)เกิดจากแม่น้ าํ แยงซี ที่ไหลลงมาจากชิ ง
ไห่ แ ละทิ เ บต ซึ่ งเป็ นที่ ร าบสู งไหลลงมากระทบกั บ เขาไห่ ห ลอ แล้ ว หั ก เส้ น ทางโค้ ง ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จนเกิ ดเป็ น “โค้งแรกแม่น้ าํ แยงซี ” ขึ้น จากนั้นชม ช่ องแคบเสื อกระโจน ซึ่ งเป็ นช่ อง
แคบช่วงแม่น้ าํ แยงซี ไหลลงมา จากจินซาเจียง(แม่น้ าํ ทรายทอง) เป็ นช่องแคบที่มีน้ าํ ไหลเชี่ ยวมาก ช่วงที่แคบ
ที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตํานานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสื อนี้ สามารถกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึง
เป็ นที่มาของ “ช่ องแคบเสื อกระโจน” นําท่านชม เมืองโบราณแชงกรี ล่า เป็ นศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาว
ทิเบตลักษณะคล้ายชุ มชนเมืองโบราณทิเบตซึ่ งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมืองและร้านขายสิ นค้าที่ระลึก
มากมาย
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
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 พักที่ ZHA XI DE LEI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง
ค่า

วัดลามะจ้ านหลิน - หุบเขาพระจันทร์ สีนา้ เงิน - เมืองต้ าหลี่
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชม วัดลามะซงจ้ านหลิน ตั้งอยู่บริ เวณตีนเขาฝอปิ งห่ างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนื อ 4 กิ โลเมตร
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็ นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจําพรรษาอยูก่ ว่า 700 รู ปสร้างขึ้นใน
สมัยการปกครองของดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่ งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้นในช่ วงศตวรรษที่ 17 สมัย
จักรพรรดิคงั ซี แห่ งราชวงศ์ชิงได้มีการซ่ อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้งโครงสร้างของวัดแห่ งนี้ สร้ างตามแบบ
พระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ที่มีหอประชุมหลัก 2 ห้องและโอบล้อมไปด้วยห้องพักสําหรับพระ
กว่า 100 ห้องนอกจากนี้ ยงั มีโบราณวัตถุอีกมากมายรวมทั้งรู ปปั้ นทองสัมฤทธิ์ ที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดเดินทาง
ต่อสู่ เมืองลี่เจียงเป็ นเมืองซึ่ งตั้งอยูใ่ นหุ บเขาที่มีทศั นียภาพงดงามเป็ นถิ่นที่อยูข่ องชาวน่าซี ถือเป็ นชนกลุ่มน้อย
ที่มีความน่ าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนี ยมและวัฒนธรรมเช่ นการมีโครงสร้ างทางสังคมแบบสตรี เป็ นใหญ่
นอกจากนั้นยังมี ภาษาภาพที่เป็ นเอกลักษณ์ อีกด้วย นําท่านเดิ นทางสู่ หุบเขาพระจันทร์ สีน้าเงิน แห่ งเมือง
แชงกรี ล่า มีความสู งกว่า 4,500 เมตร จากระดับนํ้าทะเล ประกอบด้วย 13 ยอดเขา เรี ยงรายต่อกันลักษณะ
คล้ายมังกร เป็ นหุ บเขาที่มีทศั นียภาพงดงามมาก ได้รับการขนานนามว่าเป็ น สวรรค์บนดิน สะกดทุกสายตา
ของผูม้ าเยือน นําท่านโดยสารนัง่ กระเช้าซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ช่ วง จุ ดแรกคื อ ศู นย์ท่องเที่ ยวหุ บเขาพระจันทร์
สี น้ าํ เงิน และเปลี่ยนกระเช้าต่อไปยังจุดบนสุ ดของหุ บเขาพระจันทร์ สีน้ าํ เงิน เป็ นจุดชมวิว แบบ 360 องศา
ให้ท่านได้สัมผัสกับหิ มะที่ปกคลุมยอดเขาอย่างเต็มที่ และชื่ นชมกับทิวทัศน์ อันสวยงามบนยอดเขาที่มีหิมะ
ปกคลุมเกือบตลอดปี อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาประมาณ 5 ชัว่ โมง)
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ GREEN TREE EAST HOTEL ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า

นั่งรถไฟความเร็วสู ง - คุนหมิง - วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองต้าหลี่
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08.25 น.

10.35 น.
เทีย่ ง

ค่า
23.10 น.

ออกเดินทางโดยรถไฟความเร็ วสู ง (ขบวนใหม่) เพื่อเดิ นทางสู่ เมื องคุนหมิง เมืองเอกและเป็ นเมืองที่ใหญ่
ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็ นชนกลุ่มน้อยถึ ง 24 เผ่าครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561
ตารางกิ โลเมตร อยูส่ ู งเหนื อระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุ นหมิงได้ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่ งฤดู ใบไม้ผลิ
เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรื อหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่ งที่มีเสน่ห์ดึงดู ดนักท่องเที่ยวก็
คือธรรมชาติที่สวยงาม
เดินทางถึงสถานีรถไฟคุนหมิง นําท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง ซึ่ งเป็ นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยูท่ ี่ถนนหยวนทงเจียงเป็ น
อารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุ นหมิงอายุเก่าแก่กว่าพันปี ภายในวัดตกแต่งร่ มรื่ นสวยงามกลาง
ลานมี สระนํ้า ขนาดใหญ่ มี สะพานข้ามไปสู่ ศาลาแปดเหลี่ ย มกลางสระด้านหลัง วัดเป็ นอาคารสร้ างใหม่
ประดิ ษฐานพระพุทธรู ปพระพุทธชิ นราช(จําลอง)ซึ่ งพลเอกเกรี ยงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรี คนที่ 15
ของไทยให้อญั เชิญไปประดิษฐานไว้ณที่วดั หยวนทงแห่งนี้
นําท่านสู่ เมืองโบราณกวนตู้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้ นฟูให้เป็ นแหล่งการค้า แหล่งช้อปปิ้ ง เสื้ อผ้า
อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุนหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ
ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็ นการอนุ รักษ์สถาปั ตยกรรมของร้านค้า ร้านขายแบบจีน
ในสมัยก่อน ส่ วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็ นเจดียแ์ บบธิ เบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็ น
ที่ต้ งั ของวัดลามะ หรื อวัดธิ เบต เมืองโบราณกวนตูส้ ะท้อนให้เห็นชี วิตความเป็ นอยูข่ องชาวจีนในคุนหมิงที่มี
หลากหลายชาติพนั ธ์ แต่อยูร่ ่ วมกันได้อย่างกลมกลืน
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2583 (บริ การอาหารว่างบนเครื่ อง)

วันที่หก
00.45 น.

กรุ งเทพฯ
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**************************************
โปรแกรมการเดินทางอาจปรับเปลีย่ นได้ ตามความเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพอากาศ เวลา การเมือง
และการล่าช้ าของสายการบิน ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศทีเ่ ดินทาง ทั้งนีบ้ ริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของ
นักท่องเทีย่ วส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ
2 – 3 ท่าน

ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1
เด็กมีเตียง
(อายุต่ากว่ า 12 ปี )

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
เด็กมีเตียง
(อายุต่ากว่ า 12 ปี )

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
เด็กไม่ มีเตียง
(อายุต่ากว่ า 12 ปี )

พักเดี่ยว
เพิม่

5 - 10 ธันวาคม 2561
29 - 3 มกราคม 2562

26,991
28,991

26,991
28,991

26,991
28,991

25,991
27,991

4,000
5,000
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด ไป-กลับพร้อมคณะ เส้นทาง กรุ งเทพฯ - คุนหมิง - กรุ งเทพฯ
 ค่าภาษีสนามบิน ประกันวินาศภัย และภาษีน้ าํ มัน (กรณี ทางสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ าํ มันเพิ่มขึ้น ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บค่าภาษีน้ าํ มันเพิ่มตามความเป็ นจริ งก่อนการเดินทาง ** ราคาทัวร์ น้ ี เช็คภาษีน้ าํ มันกับทางสาย
การบิน ณ วันที่ 10 ก.ค. 61 เป็ นเงินจํานวน 4,700 บาท)
 ค่านํ้าหนักสัมภาระสําหรับโหลดใต้ทอ้ งเครื่ อง ท่านละ 20 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ และสัมภาระถือขึ้นเครื่ องท่านละ 7
กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ หรื อตามกฏของสายการบิน
 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าจีนกรุ๊ ป แบบปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,500 บาท (สําหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทย)
*** กรณี ยนื่ เร่ งด่วน แบบ 2 วันทําการ ชําระส่ วนต่างค่าธรรมเนียมเพิ่ม 1,050 บาท)
 ค่าโรงแรมที่พกั จํานวน 4 คืน ระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานประเทศจีน
 ค่ายานพาหนะเดินทางตามรายการ
 ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าอาหารจํานวน 14 มื้อตามระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์ (ไม่ ครอบคลุม
เรื่ องสุ ขภาพ และป่ วยไข้ ทุกกรณี) ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกัน การเคลมประกันทุกกรณี
ต้องมีใบเสร็ จ และเอกสารรับรองทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
**ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้ อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพ/การสู ญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริ ษทั ได้**
เบี้ยประเริ่ มต้น 190 บาท (ระยะเวลา 1-4 วัน)
เบี้ยประเริ่ มต้น 200 บาท (ระยะเวลา 5-6 วัน)
เบี้ยประเริ่ มต้น 240 บาท (ระยะเวลา 7-8 วัน)
เบี้ยประเริ่ มต้น 280 บาท (ระยะเวลา 9-10 วัน)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสื อเดินทางทุกประเภท
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากรายการระบุ
 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าจีน สําหรับหนังสื อเดินทางต่างชาติ
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 160 หยวน หรื อ 800 บาท
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % กรณี ท่านต้องการใบเสร็ จถูกต้องเพื่อนําไปหักค่าใช้จ่าย
อั
เงื่อนไขการจองและชาระเงิน
 ชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท (ภายใน 48 ชัว่ โมงหลังการจอง) พร้ อมส่ งสลิปการชําระเงิ นและสําเนาหนังสื อ
เดินทาง ให้กบั พนักงานฝ่ ายขาย
 ส่ งหนังสื อเดินทางเล่มจริ ง พร้อมรู ปถ่าย (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสารที่ให้กรอกท้าย
โปรแกรมทัวร์ ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน (กรณี ยนื่ ด่วน 2 วันทําการ ชําระค่าส่ วน
ต่างเพิ่ม 1,050 บาท)
 ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
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ระเบียบการและข้ อตกลงการสารองทีน่ ั่ง
1. กรณี ท่านไม่สามารถเดินทางไปกับคณะทัวร์ ไม่วา่ ด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม กรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ฯ ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่ วนที่ท่านมัดจําไว้ตาม
ระยะเวลาและจํานวน ดังนี้
ยกเลิกการเดินทางระหว่าง 15 – 29 วัน สงวนสิ ทธิ์ ไม่มีการคืนมัดจํา
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. เมื่อท่านสํารองที่นงั่ ในทัวร์ เรี ยบร้อยแล้ว ในกรณี ที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรื อ ถือศีลกินเจ
มังสวิรัติ กรุ ณาแจ้งให้พนักงานขายทัวร์ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2. เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จหากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการหรื อถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้
นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวซี ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า
4. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความ
สู ญเสี ยหรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่นๆ เป็ นต้น
5. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทาง
บริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
6. กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจน
ความปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
7. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้ างต้ นและไม่ รับผิดชอบต่ อเหตุการณ์ ทเี่ กิดขึน้
นอก เหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ กรณี ที่ท่านถูก
ปฏิเสธไม่ให้เข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยและต่างประเทศ
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ทีจ่ ะไม่ คืนค่ าบริการทั้งหมด

** ก่อนทาการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษทั ฯ
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก **
!!! หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือ
อย่างน้ อย 6 เดือน!!!
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เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสื อเดินทางไทย
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชารุ ดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ าเกิดการชารุ ด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการ
ขอออกนอกประเทศของท่านได้
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสี ขาวเท่านั้น!!
ข้ อห้ าม : ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิม้ , ห้ามใส่ เสื้ อสี อ่อน และสี ขาว (ห้ามใส่ เสื้ อคอกว้าง แขนกุด
ซี ทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์ มชุดทํางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่ แวนตาสี ดาํ หรื อกรอบแว่นสี ดาํ ,
ห้ามสวมใส่ เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิ้ว และใบหู ท้ งั 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสี โกดัก หรื อฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ งหนังสื อ
เดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทางพร้ อมพ่อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่อ หรื อ แม่
1. สําเนาสู ติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุต่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทางพร้ อมญาติ
1. สําเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุต่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที่เขตหรื ออําเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทางทีช่ ื่ อเป็ นชาย แต่ รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสื อรับรองการทํางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสื อชี้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
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7. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติ ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ต่าํ กว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ ได้ ทางานใน
ประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสื อรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ ทเี่ จ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย)
ประเทศทีไ่ ม่ สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติ ฝรั่ งเศส และประเทศยุโรปที่ เข้ากลุ่ มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์
โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสื อเดินทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ องจากผูเ้ ดินทาง
จะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทําการยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง น้อย 10
วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทาความเข้ าใจ ศู นย์ยื่นวีซ่าจี นอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติ ม หรื อเปลี่ ยนระเบี ยบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของ
สถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดิ นทาง และยกเว้นการทําวีซ่าจี น ท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า
/ ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีน
อย่างน้อย 2 อาทิตย์
หมายเหตุ
หากเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทาให้ ท่านเกิดความ
ไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่างนี!้ !!!
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตามความเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่าร้ าง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส.........................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ...............................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................
......................................................................................................................................................................................................
............................................... ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน...............................................
ชื่ อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................................
ตาแหน่ งงาน...................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุ ณากรอกชื่ อสถานที่ทางาน/ ทีอ่ ยู่ ทีเ่ คยทางาน......................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................โทร................................
..............

(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี .....................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
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