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วนัแรก  กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าหลี ่- เมืองโบราณต้าหลี ่

05.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประตู 
  9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยตอ้นรับและอาํนวยความ
  สะดวกเร่ืองสัมภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 
07.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี MU2584 (บริการ
  อาหารและเคร่ืองด่ืม) 
11.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง  เมืองเอกและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑล 
  ยนูนานมีประชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถึง 24 เผา่ครอบคลุมพื้นท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร 
  อยู่สูงเหนือระดับนํ้ าทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมี 
  ภูมิอากาศท่ีเย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว ส่ิงท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเท่ียวก็คือ 
  ธรรมชาติท่ีสวยงาม ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รับสัมภาระ และทาํธุระส่วนตวัเรียบร้อยแลว้  นาํคณะ
  ข้ึนรถบสัปรับอากาศ เพื่อเดินทางสู่ภตัตาคาร 
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

  ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่าน เดินทางสู่ เมืองตา้หล่ี เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวนัตกเฉียงใต ้
  ของจีนในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กบัภูเขาฉางซานท่ีระดบั 1,975 เมตรเหนือ 
  ระดบันํ้ าทะเลโดยมีชนกลุ่มนอ้ยอาศยัอยูร่่วมกนักว่า 20 เช้ือชาติ เดิมมีช่ือวา่ “หนนัเจา” หรืออาณาจกัร 
  น่านเจา้ (ค.ศ. 738 - 903) จนกระทัง่ชาวไป๋ไดเ้ขา้มาสถาปนาอาณาจกัรตา้หล่ี (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ.  
  1253 อาณาจกัรตา้หล่ีก็ถูก กุบไลข่าน ผูเ้ป็นจกัรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยงัคงเหลือร่องรอย 
  อารยธรรมเก่าใหพ้บเห็นไดบ้นเส้นทางจากตา้หล่ีถึงล่ีเจียง  
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

    พกัท่ี GREEN TREE EAST HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  
 

วนัทีส่อง ต้าหลี ่- หมู่บ้านซีโจว - วดัเจ้าแม่กวนอมิแปลงกาย - เจดีย์ 3 องค์ซานถ่า - เมืองโบราณลีเ่จียง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นาํท่านสู่ หมู่บ้านซีโจว หรือ “ส่ีโจว” เป็นหมู่บา้นของชาวไป๋ ให้ท่านไดส้ัมผสักบัวิถีชีวิตชาวไป๋ และได้
  เห็นบา้นเรือนและความเป็นอยูข่องชาวไป๋  ชม วดัเจ้าแม่กวนอมิแปลงกาย ตามตาํนานเล่าวา่เจา้แม่กวนอิม
  ไดแ้ปลงกายเป็นหญิงชราแบกกอ้นหินใหญ่ไวบ้นหลงัเพื่อให้ทหารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็น เม่ือทหารของ
  ฝ่ายศตัรูไดเ้ห็นว่าแมแ้ต่หญิงชรายงัแข็งแรงถึงเพียงน้ี ถา้เป็นคนวยัหนุ่มสาวจะตอ้งมีพละกาํลงัมากมาย 
  ยากจะต่อสู้ จึงไม่ไดท้าํการเขา้โจมตีเมืองและถอยทพักลบัไปชาวเมืองจึงสร้างวดัแห่งน้ีข้ึนในสมยัราชวงศ์
  ถงัเป็นวดัท่ีมีประติมากรรมเยีย่มยอดแห่งหน่ึงในตา้หล่ี เขา้ชมวดัเจา้แม่กวนอิมแปลงกายตามตาํนานเล่าวา่
  เจา้แม่กวนอิมไดแ้ปลงกายเป็นหญิงชราแบกกอ้นหินใหญ่ไวบ้นหลงัเพื่อให้ทหารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็น 
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  เม่ือทหารของฝ่ายศตัรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายงัแข็งแรงถึงเพียงน้ี ถ้าเป็นคนวยัหนุ่มสาวจะต้องมี 
  พละกาํลงัมากมายยากจะต่อสู้ จึงไม่ไดท้าํการเขา้โจมตีเมืองและถอยทพักลบัไปชาวเมืองจึงสร้างวดัแห่งน้ี
  ข้ึนในสมยัราชวงศถ์งั เป็นวดัท่ีมีประติมากรรมเยีย่มยอดแห่งหน่ึงในตา้หล่ี  
  นาํท่านผ่านชม “ซานถ่า” หรือ เจดีย ์3 องค์ อนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองต้าหล่ีท่ีโดดเด่นงดงาม ตั้งอยู่ริม 
  ทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบดว้ยเจดียสี์ขาวสวยงาม 3 องคโ์ดยองคก์ลางมีความสูงถึง 70 เมตรซ่ึงสร้างข้ึนใน
  สมยัราชวงศถ์งัจึงมีลกัษณะเหมือนกบัเจดียใ์นเมืองซีอาน ส่วนองคเ์ล็กอีก 2 องค ์สร้างเพิ่มเติมทีหลงัในสมยั 
  ราชวงศห์ยวน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีพุทธศาสนากาํลงัไดรั้บความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย ์3 องค์มีอายุกว่า 
  1,000 ปี และไดมี้การบูรณะเจดียเ์หล่าน้ีในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ไดค้น้พบโบราณวตัถุจากศตวรรษท่ี 7-10 กวา่ 
  600 ช้ินในองคเ์จดีย ์  จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองล่ีเจียงเป็นเมืองซ่ึงตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีมีทศันียภาพงดงาม 
  เป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวน่าซีถือเป็นชนกลุ่มนอ้ยท่ีมีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมเช่นการ
  มีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนั้นยงัมีภาษาภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์อีกดว้ย (ใชเ้วลาเดินทาง
  ประมาณ 3 ชัว่โมง) 
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
  นาํท่านชม เมืองโบราณลีเ่จียง หรือเมืองโบราณตา้เหยยีนเจ้ิงซ่ึง 

เป็นเมืองท่ีสร้างข้ึนมาในสมยัตน้ราชวงศถ์งัมีประวติัยาวนาน 
กวา่ 1,300 ปี ตวัเมืองตั้งอยูท่่ามกลางการโอบลอ้ม 
ดว้ยสายนํ้านอ้ยใหญ่ท่ีไหลมาจากสระมงักรดาํพื้นท่ีตั้งของเมือง 
โบราณแห่งน้ีมีรูปร่างลกัษณะคลา้ยหินฝนหมึกจีนในเขตเมือง 
โบราณยงัคงความงามในอดีตไวอ้ยา่งสมบูรณ์เช่น อาคารไม ้
แบบจีนโบราณตน้หลิวริมธารท่ียงัคงปลิวไปมาตามสายลมลาํธาร  
นํ้ าท่ีไหลผ่านเมืองแห่งน้ีด้วย  ความสวยงามเหล่าน้ีทาํให้เมืองโบราณล่ีเจียงได้ถูกบนัทึกเป็นมรดกทาง 

 วฒันธรรมของโลกโดยองคก์ารยเูนสโกนอกจากน้ียามคํ่าคืนก็มีการประดบัไฟแสงสีงดงามอีกดว้ย 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
     พกัท่ี WEI YA NA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  
 

วนัทีส่าม จุดชมววิภูเขาหิมะมังกรหยก - ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน า้หยก - เมืองจงเตีย้น - 
   ผ่านชมโค้งแรกแม่น า้แยงซีเกยีง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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  นาํท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ข้ึนสู่บริเวณจุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยกท่ีความสูงระดบั 4,506 
  เมตร  ให้ท่านไดส้ัมผสัความหนาวเยน็และยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งน้ี  บริเวณเขามีตน้ฉาํฉายูนนานท่ีมีอายุกวา่
  พนัปี  เทือกเขาน้ีหากมองดูแล้วลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆจึงเป็นท่ีมาของช่ือเทือกเขา  
  จากนั้นชม IMPRESSION LIJIANGโชวอ์นัยิ่งใหญ่ โดยผูก้าํกบัช่ือกอ้งโลก จาง อวี้  โหมว ไดเ้นรมิตให้
  ภูเขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงั และบริเวณทุ่งหญา้เป็นเวทีการแสดง โดยใชน้กัแสดงกวา่ 600 ชีวิต แสง สี 
  เสียง  การแต่งกายตระการตา เล่าเร่ืองราวชีวติความเป็นอยู ่และชาวเผา่ต่างๆ ของเมืองล่ีเจียงความสําเร็จของ
  การแสดงคงตอ้งยกเครดิตให้กบัจางอ้ีโหมวผูก้าํกบัชาวจีนท่ีมีช่ือเสียงในระดบัโลกล่าสุดไดฝ้ากผลงานให้
  กับพิธีเปิด-ปิดกีฬาโอลิมปิก(BEIJING 2008) ท่ีสร้างความประทับใจไปทั้ งโลกเม่ือปลายปี 2551  
  หมายเหตุ : ช่วงหนา้หนาว โชว ์IMPRESSION LIJIANG ปิด หากวนัเดินทางดงักล่าวทางโชวง์ดการแสดง 
  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็นโชวล่ี์สุ่ยจินซา แทนโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้และไม่มีการคืน
  ค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
  นาํคณะเดินทางสู่ อุทยานน า้หยก ซ่ึงมีตานํ้าธรรมชาติผดุข้ึนมาสองตา 

 เป็นนํ้าท่ีซึมมาจากการละลายของ นํ้าแขง็บนภูเขาหิมะมงักรหยก เป็น 
สถานท่ีแสดงวฒันธรรมของชนเผา่นาซีกลมกลืนกบัธรรมชาติ 
ประกอบดว้ยประตูสวรรคซ่ึ์งมีรูปป้ันแกะสลกัดว้ยไมข้า้งขวาเป็นพอ่ 
ขา้งซา้ยเป็นแม่และนํ้าตกมงักรท่ีไหลหลัง่ไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 3 ชั้น  
ชั้นแรกช่ือวา่มงักรออกถํ้า ชั้นท่ีสองช่ือวา่มงักรเล่นนํ้า ชั้นท่ีสามช่ือวา่ 
มงักรโบยบิน และยงัมีตน้ไมเ้ทวดาซ่ึงเป็นท่ีสักการบูชาของคนในพื้นท่ี 
มีอายมุากกวา่ 500 ปี  

  จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตีย้น “แชงกรีล่า” ซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัออก 
เฉียงเหนือของมณฑลยนูนานซ่ึงมี พรมแดนติดกบัอาณาเขตน่าซีของเมือง 
ล่ีเจียงและอาณาจกัรหยขีองเมืองหนิงหลาง ซ่ึงอยูห่่างจากนคร 
คุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปดว้ยธรรมชาติท่ีงดงามของป่าไม ้
ทุ่งหญา้ภูเขาทะเลสาบและสัตวน์านาชนิด ดว้ยภูมิประเทศ 
รวมกบัทศันียภาพท่ีงดงาม สถานท่ีแห่งน้ีจึงไดช่ื้อวา่ “ดินแดนแห่งความ 
ฝัน” ระหวา่งทางผา่นชม โค้งแรกแม่น ้าแยงซีเกียง (ฉางเจียงตี่ยี่วาน)เกิดจากแม่นํ้ าแยงซีท่ีไหลลงมาจากชิง
ไห่และทิเบต ซ่ึง เป็นท่ีราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหัก เส้นทางโค้งไปทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โคง้แรกแม่นํ้ าแยงซี” ข้ึน จากนั้นชม ช่องแคบเสือกระโจน ซ่ึงเป็นช่อง
แคบช่วงแม่นํ้าแยงซีไหลลงมา จากจินซาเจียง(แม่นํ้าทรายทอง) เป็นช่องแคบท่ีมีนํ้ าไหลเช่ียวมาก ช่วงท่ีแคบ
ท่ีสุดประมาณ 30 เมตร ตามตาํนานเล่าวา่ ในอดีตช่องแคบเสือน้ีสามารถกระโดดขา้มไปยงัฝ่ังตรงขา้มได ้จึง
เป็นท่ีมาของ “ช่องแคบเสือกระโจน”  นาํท่านชม เมืองโบราณแชงกรีล่า เป็นศูนยร์วมของวฒันธรรมชาว
ทิเบตลกัษณะคลา้ยชุมชนเมืองโบราณทิเบตซ่ึงเต็มไปดว้ยร้านคา้ของคนพื้นเมืองและร้านขายสินคา้ท่ีระลึก
มากมาย 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
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     พกัท่ี ZHA XI DE LEI HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  
 

วนัทีส่ี่                วดัลามะจ้านหลนิ - หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงิน - เมืองต้าหลี ่

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นาํท่านชม วัดลามะซงจ้านหลิน ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิงห่างจากเมืองจงเต้ียนไปทางเหนือ 4 กิโลเมตร 
  สร้างข้ึนในปีค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 300 ปีมีพระลามะจาํพรรษาอยูก่วา่ 700 รูปสร้างข้ึนใน
  สมยัการปกครองของดะไลลามะองค์ท่ี 5 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัสมยัอยุธยาตอนตน้ในช่วงศตวรรษท่ี 17 สมยั 
  จกัรพรรดิคงัซีแห่งราชวงศ์ชิงไดมี้การซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายคร้ังโครงสร้างของวดัแห่งน้ีสร้างตามแบบ 
  พระราชวงัโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ท่ีมีหอประชุมหลกั 2 ห้องและโอบลอ้มไปดว้ยห้องพกัสําหรับพระ
  กวา่ 100 ห้องนอกจากน้ียงัมีโบราณวตัถุอีกมากมายรวมทั้งรูปป้ันทองสัมฤทธ์ิท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดเดินทาง
  ต่อสู่เมืองล่ีเจียงเป็นเมืองซ่ึงตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีมีทศันียภาพงดงามเป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวน่าซีถือเป็นชนกลุ่มนอ้ย
  ท่ีมีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมเช่นการมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่
  นอกจากนั้นยงัมีภาษาภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์อีกด้วย นาํท่านเดินทางสู่ หุบเขาพระจันทร์สีน ้าเงิน แห่งเมือง 
  แชงกรีล่า มีความสูงกว่า 4,500 เมตร จากระดบันํ้ าทะเล ประกอบดว้ย 13 ยอดเขา เรียงรายต่อกนัลกัษณะ
  คลา้ยมงักร เป็นหุบเขาท่ีมีทศันียภาพงดงามมาก ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น สวรรคบ์นดิน สะกดทุกสายตา
  ของผูม้าเยือน นาํท่านโดยสารนัง่กระเช้าซ่ึงแบ่งเป็น 2 ช่วง จุดแรกคือ ศูนยท์่องเท่ียวหุบเขาพระจนัทร์ 
  สีนํ้ าเงิน และเปล่ียนกระเช้าต่อไปยงัจุดบนสุดของหุบเขาพระจนัทร์สีนํ้ าเงิน เป็นจุดชมวิว แบบ 360 องศา 
  ใหท้่านไดส้ัมผสักบัหิมะท่ีปกคลุมยอดเขาอยา่งเต็มท่ี และช่ืนชมกบัทิวทศัน์ อนัสวยงามบนยอดเขาท่ีมีหิมะ
  ปกคลุมเกือบตลอดปี อิสระถ่ายภาพตามอธัยาศยั 
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองตา้หล่ี (ใชเ้วลาประมาณ 5 ชัว่โมง) 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
    พกัท่ี GREEN TREE EAST HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  
 

วนัที่ห้า              น่ังรถไฟความเร็วสูง - คุนหมิง - วดัหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้  

 
 
 
 
 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองตา้หล่ี  
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08.25 น. ออกเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง (ขบวนใหม่) เพื่อเดินทางสู่เมืองคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองท่ีใหญ่
  ท่ีสุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื้นท่ีถึง 15,561 
  ตารางกิโลเมตร อยูสู่งเหนือระดบันํ้ าทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมิงไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ
  เพราะมีภูมิอากาศท่ีเยน็สบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแลว้ ส่ิงท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวก็
  คือธรรมชาติท่ีสวยงาม  
10.35 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟคุนหมิง นาํท่านข้ึนรถบสัปรับอากาศเดินทางสู่ภตัตาคาร 
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
  นาํท่านเดินทางสู่ วดัหยวนทง ซ่ึงเป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยูท่ี่ถนนหยวนทงเจียงเป็น
  อารามทางพระพุทธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กวา่พนัปีภายในวดัตกแต่งร่มร่ืนสวยงามกลาง
  ลานมีสระนํ้ าขนาดใหญ่ มีสะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหล่ียมกลางสระด้านหลงัวดัเป็นอาคารสร้างใหม่ 
  ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จาํลอง)ซ่ึงพลเอกเกรียงศกัด์ิ ชมะนนัทน์นายกรัฐมนตรีคนท่ี 15 
  ของไทยใหอ้ญัเชิญไปประดิษฐานไวณ้ท่ีวดัหยวนทงแห่งน้ี 
  นาํท่านสู่  เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟูให้เป็นแหล่งการคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง เส้ือผา้ 
  อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงคท่ี์ชาวจีนในคุนหมิงทุกเพศทุกวยัจะมาเดินเล่น พกัผอ่นหยอ่นใจ 
  ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมของร้านคา้ ร้านขายแบบจีน
  ในสมยัก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงคส์ร้างเป็นเจดียแ์บบธิเบต และดา้นหลงัของเมืองโบราณ เป็น
  ท่ีตั้งของวดัลามะ หรือวดัธิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ะทอ้นให้เห็นชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนในคุนหมิงท่ีมี
  หลากหลายชาติพนัธ์ แต่อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน  
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
  ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
23.10 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี MU2583 (บริการอาหารวา่งบนเคร่ือง)                                   
 

วนัที่หก            กรุงเทพฯ 

00.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
************************************** 

โปรแกรมการเดินทางอาจปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสมเพ่ือสอดคล้องกบัสถานการณ์ สภาพอากาศ เวลา  การเมือง  
และการล่าช้าของสายการบิน ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศทีเ่ดินทาง ทั้งนีบ้ริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ 

นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 
อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 
2 – 3 ท่าน 

ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1 
เด็กมีเตียง 

(อายุต ่ากว่า 12 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 
เด็กมีเตียง 

(อายุต ่ากว่า 12 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 
เด็กไม่มีเตียง 

(อายุต ่ากว่า 12 ปี) 

พกัเดี่ยว
เพิม่ 

5 - 10 ธันวาคม 2561 26,991 26,991 26,991 25,991 4,000 
29 - 3 มกราคม 2562 28,991 28,991 28,991 27,991 5,000 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ เส้นทาง กรุงเทพฯ - คุนหมิง - กรุงเทพฯ  
 ค่าภาษีสนามบิน ประกนัวนิาศภยั และภาษีนํ้ามนั (กรณีทางสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ้ามนัเพิ่มข้ึน ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าภาษีนํ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง ** ราคาทวัร์น้ีเช็คภาษีนํ้ามนักบัทางสาย
การบิน ณ วนัท่ี 10 ก.ค. 61 เป็นเงินจาํนวน 4,700 บาท) 

 ค่านํ้าหนกัสัมภาระสาํหรับโหลดใตท้อ้งเคร่ือง ท่านละ 20 กิโลกรัม จาํนวน 1 ใบ และสัมภาระถือข้ึนเคร่ืองท่านละ 7 
กิโลกรัม จาํนวน 1 ใบ หรือตามกฏของสายการบิน 

 ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีาจีนกรุ๊ป แบบปกติ 4 วนัทาํการ ราคา 1,500 บาท (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย) 
*** กรณียืน่เร่งด่วน แบบ 2 วนัทาํการ ชาํระส่วนต่างค่าธรรมเนียมเพิ่ม 1,050 บาท) 

 ค่าโรงแรมท่ีพกั จาํนวน 4 คืน ระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานประเทศจีน 
 ค่ายานพาหนะเดินทางตามรายการ 
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าอาหารจาํนวน 14 ม้ือตามระบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม ์(ไม่ครอบคลุม

เร่ืองสุขภาพ และป่วยไข้ทุกกรณ)ี ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั การเคลมประกนัทุกกรณี 
ตอ้งมีใบเสร็จ และเอกสารรับรองทางการแพทยจ์ากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
**ลูกคา้ท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ/การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
สามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมกบัทางบริษทัได*้* 
 เบ้ียประเร่ิมตน้ 190 บาท (ระยะเวลา 1-4 วนั) 
 เบ้ียประเร่ิมตน้ 200 บาท (ระยะเวลา 5-6 วนั) 
 เบ้ียประเร่ิมตน้ 240 บาท (ระยะเวลา 7-8 วนั) 
 เบ้ียประเร่ิมตน้ 280 บาท (ระยะเวลา 9-10 วนั) 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสือเดินทางทุกประเภท 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ  
 ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีาจีน สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างชาติ 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 160 หยวน หรือ 800 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % กรณีท่านตอ้งการใบเสร็จถูกตอ้งเพื่อนาํไปหกัค่าใชจ่้าย 
อ ั
เง่ือนไขการจองและช าระเงิน 

 ชาํระมดัจาํท่านละ 10,000 บาท (ภายใน 48 ชัว่โมงหลงัการจอง) พร้อมส่งสลิปการชาํระเงินและสําเนาหนงัสือ
เดินทาง ใหก้บัพนกังานฝ่ายขาย 

 ส่งหนงัสือเดินทางเล่มจริง พร้อมรูปถ่าย (ตามกฎของการขอวซ่ีาจีนในหวัขอ้ดา้นล่าง) และเอกสารท่ีใหก้รอกทา้ย
โปรแกรมทวัร์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั (กรณียืน่ด่วน 2 วนัทาํการ ชาํระค่าส่วน
ต่างเพิ่ม 1,050 บาท) 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั  
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ระเบียบการและข้อตกลงการส ารองทีน่ั่ง 
1. กรณีท่านไม่สามารถเดินทางไปกบัคณะทวัร์ไม่วา่ดว้ยเหตุผลประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทั ฯ ทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ จาํเป็นตอ้งเก็บค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีท่านมดัจาํไวต้าม
ระยะเวลาและจาํนวน ดงัน้ี 

ยกเลิกการเดินทางระหวา่ง 15 – 29 วนั สงวนสิทธ์ิไม่มีการคืนมดัจาํ 
ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

2. เม่ือท่านสาํรองท่ีนัง่ในทวัร์เรียบร้อยแลว้ ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีลกินเจ 
มงัสวรัิติ กรุณาแจง้ใหพ้นกังานขายทวัร์ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ  
 1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้
ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

2.  เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จหากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3.  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้
นกัท่องเท่ียวทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการ
เดินทางสาํหรับประเทศท่ีมีวีซ่า 

4.  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความ
สูญเสียหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 5.  เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

6.  กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสมทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือผลประโยชน์ตลอดจน
ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

 7.  ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศนั้นๆ 

หมายเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้นและไม่รับผดิชอบต่อเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้
นอก เหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนดัหยุดงาน การล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ กรณีท่ีท่านถูก
ปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยและต่างประเทศ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ทีจ่ะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด 

** ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษทัฯ 
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั ** 

 

!!! หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือ 
อย่างน้อย 6 เดือน!!!   
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เอกสารในการท าวซ่ีาจีนส าหรับหนังสือเดินทางไทย  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ช ารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้าเกิดการช ารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการ
ขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ านวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่าน้ัน!!  

ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิม้, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง แขนกุด 
ซีทรู ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทาํงาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดาํ หรือกรอบแวน่สีดาํ, 
หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านท่ีประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนงัสือ
เดินทาง  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
  เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. สาํเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 
  2. สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่ 
  3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดินทางพร้อมญาติ   

1. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
2. สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่ 
3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํท่ีเขตหรืออาํเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทางทีช่ื่อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญงิ (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
1. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วซ่ีาท่ีศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนในวนัยืน่วซ่ีา 
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7.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไม่ตํ่ากวา่ 3 – 6 เดือน หากไม่ได้ท างานใน
ประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 
ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,060 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ทีเ่จ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) 
ประเทศทีไ่ม่สามารถขอวซ่ีาจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก 
เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอแลนด ์
โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทาง
จะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาํการยืน่วซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง นอ้ย 10 
วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดท าความเข้าใจ ศูนยย์ื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของ
สถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วีซ่า 
/ ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีน
อยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์       
 

หมายเหตุ  หากเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิม่เติม  อาจท าให้ท่านเกดิความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ทีนี่ ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
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ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!!! 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่าร้าง    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส......................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)........................................................................................................    
......................................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่).....................................................................  
......................................................................................................................................................................................................
................................................. .... ... .. .. .........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน............................................... 
ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
**กรณเีกษียณอายุงาน กรุณากรอกช่ือสถานที่ท างาน/ ทีอ่ยู่ ทีเ่คยท างาน...................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................โทร................................ 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที.่......................เดือน........................ปี..................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เม่ือวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที.่......................เดือน........................ปี..................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 


