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ต้าหล่ี-วัดเจ้าแมก่วนอิม-ผา่นชมเจดีย์สามองค์ 
น่ังกระเช้าใหญ่..ข้ึนภเูขาหิมะมังกรหยก 

สู่จุดชมวิวสงูสดุสวนธารน ้าแข็งการ์เซียร์ ซ่ึงสงูจากระดับน ้าทะเล 4,506 เมตร 

ชมโชว์จางหอ้ีโหมว..IMPRESSION LIJIANG โรงละคร

กลางแจ้งท่ีอยู่บนพื้นท่ีสงู 3,100 เมตร 
ล่ีเจียง-ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ-อุทยานน ้าหยก-สระน ้ามังกรด า 
ท้าเสียว...เดินสะพานแก้วท่ีเท่ียวใหมล่่าสดุ...ล่ีเจียง 

ชมมรดกโลก..เมอืงโบราณล่ีเจียง 
คุนหมิง-วัดหยวนทง-ช้อปปิงถนนคนเดิน 

ลงร้านยาสมนุไพรแค่ร้านเดียวเท่าน้ัน ! 
วนัแรก กรงุเทพฯ-คนุหมิง-เมืองต้าหล่ี    
08.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู3 เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย 

แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
10.55 น. เหนิฟ้าสู่เมอืงคนุหมิง โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์ เท่ียวบินท่ี TG612 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

บนเครื่อง) 
14.05 น. เดนิทางถงึสนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคนุหมิง หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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น าท่านผ่านชมเมอืง คุนหมงิเป็นเมอืงเอกและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของมณฑลยนูนาน ในภาคตะวนัตกเฉียงใต้
ของประเทศจนี รูจ้กักนัในนามหยุนหนานฝู่  มาจนถงึครสิตศ์ตวรรษ 1920 ปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางทาง
การเมอืง เศรษฐกจิ คมนาคม และวฒันธรรมของมณฑล 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองต้าหล่ี โดยรถโคช้ปรบัอากาศใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง ตา้หลีเ่ป็น
เขตปกครองตนเองทางตะวนัตกเฉียงใตข้องจนี อยูใ่นมณฑลยนูนาน อยูร่ะหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่ กบัภเูขา
ชงัซาน เป็นเมอืงทีม่ชีนกลุ่มน้อยอาศยัอยูก่ว่า 20 เชือ้ชาต ิ เดมิชื่อหนันเจา้ หรอืทีค่นไทยเรารูจ้กัในนาม 
อาณาจกัรน่านเจา้ (ค.ศ.738-903) จากนัน้ชนชาตไิป๋เขา้มาปกครองต่อ และสถาปนาเป็นอาณาจกัรตา้หลี ่
(ค.ศ. 937) และในภายหลงัไดถู้กกองทพัของกุบไลขา่นท าลายลงในปี ค.ศ. 1253 แต่รอ่งรอยของอารยะ
ธรรมเก่าแก่ของตา้หลีย่งัคงปรากฏใหเ้หน็จนถงึทุกวนัน้ี ระห่างทางชมววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม ฟังบรรยายจาก
ไกดท์อ้งถิน่ หรอือสิระพกัผ่อนบนรถตามอธัยาศยั 

ค า่     รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี FEILONG HOTEL หรือเทียบเท่า 5* 

วนัท่ีสอง เมืองต้าหล่ี-วดัเจ้าม่กวนอิม-ผา่นชมเจดียส์ามองค-์เมืองโบราณต้าหล่ี-เมืองล่ีเจียง 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่วดัเจ้าแม่กวนอิม หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือวดัเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย วดัแห่งนี้มตี านาน
เล่าขานในสมยัราชวงศถ์งัว่า ในตอนนัน้เจา้แมก่วนอมิไดแ้ปลงกายเป็นหญงิชราแบกกอ้นหนิใหญ่ไวข้า้งทาง
เพื่อขวางเหล่าทหารไมใ่หส้ามารถเขา้มาตเีมอืงตา้หลีไ่ด ้ เมือ่เหล่าทหารเหน็ว่าแมแ้ต่หญงิชรายงัแขง็แรง
มากขนาดนี้คนหนุ่มสาวยอ่มมแีรงต่อสูม้หาศาลแน่นอน จงึท าใหท้หารขา้ศกึตอ้งยกทพักลบัไป ท าให้
ชาวเมอืงเกดิความศรทัธา จงึไดร้ว่มกนัสรา้งวดัแห่งนี้ขึน้มาเพื่อเป็นทีร่ะลกึ และเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง 
จากนัน้นท่านผา่นชมเจดียส์ามองค ์ แห่งวดัฉงเซ่ิง ถอืไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงตา้หลี ่ โดยทีเ่จดยี์
สามองคน์ี้จะตัง้อยูห่่างจากเมอืงโบราณตา้หลีไ่ปทางทศิเหนือโดยประมาณ 1 กโิลเมตร ส่วนบรเิวณทาง
ดา้นหลงัของเจยีส์ามองค ์ จะเป็นภเูขาชงัซานทีส่งูสงา่งามสามารถมองเหน็ถงึแมจ้ะอยูห่่างไกลออกไป และ
ส่วนทางดา้นหน้าของเจดยีส์ามองคจ์ะเป็นทะเลสาบเอ๋อไห่ทีม่คีวามสวยงาม และมคีวามกวา้งใหญ่ไมแ่พก้นั 
ความเป็นเจดยีส์ามองค ์ คอืเป็นเจดยีท์ีส่งูตระหง่านประมาณ 70 เมตร มทีัง้หมด 16 ชัน้ โดยทีบ่รเิวณทัง้
สองขา้งของเจดยีอ์งคห์ลกั ทีม่ชีื่อว่าเจดยี ์ “เซยีนหลนิถ่า” นัน้ จะมเีจดยีข์นาดเลก็สรา้งอยูเ่คยีงขา้งกนัดา้น
ละแห่ง โดยทีเ่จดยีท์ัง้สามองคน์ี้จะมรีปูทรงทีส่อดคลอ้งและมคีวามกลมกลนืกนั และทีส่ าคญัเจดยีท์ัง้สามา
องคน์ี้จะเป็นสขีาวทัง้หมด และไมม่สีใีดสอดแทรกเลยแมแ้ต่น้อย ดว้ยเหตุนี้เองจงึเกดิเป็นภาพลกัษณ์ที่
สวยงามในรปูแบบของเจดยีส์ามองค ์ เหตุผลในการก่อสรา้งเจดยีน์ี้เมือ่ 1200 ปี ความเชื่อแรกคอืใน
ทะเลสาบหรอืคนไทยเรยีกหนองกระแสมมีงักร กลวัชาวบา้นแถวนี้เป็นอนัตรายจงึสรา้งเจดยีเ์พื่อปกปักษ์
รกัษาชาวบา้นใหป้ลอดภยัจากมงักร อกีความเชื่อคอืสรา้งเป็นอนุสาวรยีก์บัราชวงศ์ถงัทีส่่งทหารมาช่วยตาลี
ป ูอาณาจกัรตาลปีสูรา้งเจดยีเ์ป็นอนุสรณ์ทีส่่วนกลางส่งทหารมาช่วยเหลอื เจิน้ คอืปกปักษ์รกัษา ความเชื่อ
แรกและความเชื่อทีส่อง ความหมายเหมอืนกนัคอืหยง่เจิน้ ปกปักษ์รกัษา ภาษาจนีตรงหลกัเจดยีอ์งคใ์หญ่ 
คอื เจิน้ซานชวน เจิน้ คอืปกปักษ์รกัษาตลอดกาลนาน ซานชวน คอือาณาบรเิวณทีอ่ยูร่อบๆ ภเูขานี้ คอื 
ทะเลสาบเอ๋อไห่ เทอืกเขาชงัซาน 
ส าหรบับรเิวณโดยรอบทุกท่านทีไ่ดเ้ดนิทางไปทีเ่จดยีส์ามองค ์ จะไดพ้บกบัสถาปัตยกรรมอื่นๆ อกีมากมาย
ทีด่เูหมอืนจะเป็นสถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่าและมคีวามสงา่งามทัง้หมด อกีทัง้สภาพแวดลอ้มทีด่ดูแีละมวีิว
ทวิทศัน์ทีส่วยงามอย่างรอบดา้น เพราะฉะนัน้ความสงา่งามของแหล่งท่องเทีย่วแห่งนี้ จงึถอืไดว้่าไมธ่รรมดา
เลยทเีดยีว 
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กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าทุกท่านเดนิทางเท่ียวชมเมืองโบราณต้าหล่ี หรอืเมอืงเก่าตา้หลีท่ีห่ลงเหลอือยูใ่นปัจจบุนัเป็นมรดกทีต่ก
ทอดมาจากอาณาจกัรน่านเจา้ ซึง่รุง่เรอืงอยูใ่นสมยัเดยีวกบัราชวงศเ์หนือ-ใต ้ ในช่วงศตวรรษที ่ 5 และ 6 
ในช่วงดงักล่าวศูนยก์ลางของยนูนานไดย้า้ยจากคุนหมงิมาอยู่ยงัอาณาจกัรทัง้หกของชนเผ่าไป๋ทางตะวนัตก 
ครัน้ถงึยคุราชวงศถ์งั หวัหน้าเผ่านามผลีัว่เก๋อ (พลี่อโก๊ะ ค.ศ.697-748) ไดร้วบรวมอาณาจกัรทัง้หกเขา้ไว้
ดว้ยกนั และสถาปนาขึน้เป็นอาณาจกัรน่านเจา้ (แปลว่า “อาณาจกัรใต้” ค.ศ.738-902) มเีมอืงตา้หลีเ่ป็นราช
ธาน ี อาณาจกัรน่านเจา้ไดต่้อตา้นอ านาจของราชวงศถ์งัเสมอมา ในยคุเรอืงอ านาจสงูสุดน่านเจา้มเีขตแดน
ทางตอนบนยื่นลกึเขา้ไปในซื่อชวน ตอนใตเ้ลยเขา้ไปในพม่า ทางตะวนัออกเฉียงเหนือกนิแดนเขา้ไปในเขต
ตอนบนของเวยีดนาม ช่วงปลายศตวรรษที ่ 9 อาณาจกัรน่านเจา้อ่อนแอลงเพราะความขดัแยง้ภายใน 
น าไปสู่การก่อกบฏใน ค.ศ.939 อาณาจกัรจงึหดเลก็จงเป็นแค่อาณาจกัรตา้หลี ่ ซึง่ปัจจบุนัคอืเขตปกครอง
ตนเองของชนเผ่าไป๋ เมอืงโบราณต้าหลีส่รา้งขึน้เมือ่กว่า 1,000 ปีก่อน ถงึแมไ้ดผ้่านกาลเวลามาชา้นานแต่
เมอืงโบราณแห่งนี้กย็งัคงอยู่ในสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์ นกัท่องเทีย่วจะเหน็ประตูเมอืงทัง้ดา้นใตแ้ละดา้น
เหนือทีม่สีถาปัตยกรรมสอดรบักนั ตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่มบีา้นโบราณปลกูสรา้งไว ้ มถีนนสาย
เก่าแก่ทีต่ดัผ่านตวัเมอืงโบราณสายหน่ึงซึง่ทุกวนันี้ไดก้ลายเป็นถนนยา่นการคา้ทีเ่จรญิคกึคกั ตามสองขา้ง
ถนนเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ มพี่อคา้ชาวไป๋ทีแ่ต่งชุดประจ าเผ่าก าลงัคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืงต่างๆ เช่น หนิ
อ่อนตา้หลี ่ผา้พืน้เมอืง และเครือ่งเงนิ เป็นตน้ สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่เมืองล่ืเจียง 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี XIN TIAN LE HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วนัท่ีสาม เมืองล่ีเจียง-ภเูขาหิมะมงักรหยก (นัง่กระเช้าใหญ่)-ชมโชวจ์างอวี้โหมว–ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ-อทุยาน
น ้าหยก–สะพานแก้วล่ีเจียง 

เช้า           รบัประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ภเูขาหิมะมงักรหยก หรือเว้ีหลงเสว่ียซาน ประกอบด้วยยอดเขา 13 ยอด เป็น
สญัลกัษณ์ของเมืองล่ีเจียง ตลอดเสน้ทางท่านจะไดเ้หน็เทอืกเขาหมิะมงักรหยก ภเูขาศกัดิส์ทิธิข์องชนเผ่า
ในลีเ่จยีง ซึง่ยอดเขาทีส่งูทีสุ่ดของเทอืกเขาน้ีสงูจากระดบัน ้าทะเล 5,596 เมตร และมหีมิะปกคลุมเกอืบ
ตลอดทัง้ปี และทอืกเขานี้หากมองดแูลว้ลกัษณะจะคลา้ยมงักรนอนอยูบ่นกอ้นเมฆ จงึเป็นทีม่าของชื่อ
เทอืกเขาแห่งนี้ น าท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าใหญ่ ขึ้นสู่จดุชมวิวสงูสดุของภเูขาหิมะมงักรหยกท่ี
เรียกว่า สวนธารน ้าแขง็ (Glacier Park) ซ่ึงสงูจากระดบัน ้าทะเล 4,506 เมตร ชมความงามของววิ
ทวิทศัน์ตลอดสองขา้งทาง อสิระกบัการเกบ็ภาพความประทบัใจ และเพลดิเพลนิกบัการเล่นหมิะบนเขาหมิะ
มงักรหยก ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางลงจากยอดเขา 
หมายเหต ุ กรณทีีม่กีารกระกาศปิดใหบ้รกิารกระเชา้ไฟฟ้า อนัเน่ืองมาจากเหตุผลดา้นสภาพอากาศไม่
เอือ้อ านวย การปิดซอมบ ารุง หรอืเหตุผลใดๆ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นรายการท่องเทีย่วอื่น
ทดแทน 
จากนัน้น าท่านชมการแสดงสดุยอดโชวสี์ เสียง อนัย่ิงหใญ่ตระการตา IMPRESSION LIJIANG เป็น
โรงละครกลางแจ้งท่ีอยู่บนพื้นท่ีสงูท่ีสดุแห่งหน่ึง คือสงู 3,100 เมตรจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง  
ออกแบบและก ากบัโดย จาง อว้ี โหมว ซ่ึงเป็นผูด้ก าลงัช่ือดงัของโลก ผูซ่ึ้งเคยมีผลงานการการก าลงั
พิธีเปิด-ปิด โอลิมปิกเกมสท่ี์ปักก่ิงปี 2008 มาแล้ว จาง อว้ี โหมว ได้เนรมิตให้ภเูขาหิมะมงักรหยก
เป็นฉากหลงั และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 500 ชีวิต จาก 16 ชนเผ่า 
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แต่งกายสวยงาม เล่าเร่ืองราวชีวิตความเป็นอยู่ แสดงให้เหน็ถึงวฒันธรรมเก่าแก่และชาวเผา่ ผา่น
อกัษรภาพในการส่ือความหมาย และเล่าเร่ือง ใช้งบการก่องสร้างทัง้หมดประมาณ 250 ล้านหยวน 
และเปิดการแสดงครัง้แรกเม่ือ 23 กรกฎาคม 2008 
จากนัน้น าท่านชมทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ ทะเลสาบสฟ้ีาเทอรค์วอยซ ์ และจดุชมววิทวิทศัน์ทีส่วยงามมาก มี
ฉากหลงัคอืภเูขาหมิะมงักรหยก มนี ้าตกหนิปนูเป็นขัน้บนัไตขนาดเลก็ลดลัน่ลงมาอยา่งสวยงาม แม่น ้ากึง่
ทะเลสาบสฟ้ีาน ้าใสมาก ตดักบัววิตน้ไมท้่ามกลางขนุเขาแห่งหุบเขาพระจนัทรส์นี ้าเงนิ น ้าตกทีไ่หลผ่านหุบ
เขาน้ีคอืน ้าทีล่ะลายจากหมิะบนยอดเขาหมิะมงักรหยก อสิระใหทุ้กท่านเกบ็ภาพเป็นทีร่ะลกึ 

บ่าย   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่อทุยานน ้าหยก อุทยานแห่งนี้จะมนี ้าทีซ่มึมาจากการละลายของน ้าแขง็บนภเูขาหมิะมงักร
หยกไหลหลัง่ไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 3 ชัน้ แบ่งเป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกชื่อว่า มงักรออกถ ้า ชัน้ทีส่องชื่อว่า มงักร
เล่นน ้า และชัน้ทีส่ามชื่อว่า มงักรโบยบนิ และยงัมตีน้ไมเ้ทวดาซึง่เป็นทีส่กัการบชูาของคนในพืน้ทีม่อีายุ
มากกว่า 500 ปีเลยทเีดยีว 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สะพานแก้วล่ีเจียง ท่ีเท่ียวแหล่งใหม่ของเมืองล่ีเจียง สะพานแก้วแห่งน้ีตัง้อยู่
บนหบุเขาซ่ึงเป็นหบุเขาลึกท่ีทรดุตวัลงในระหว่างการเคล่ือนตวัของเปลือกโลก สะพานยาว 137 
เมตร กว้าง 4 เมตร จดุสงูจากใต้หบุเขา 97 เมตร ได้ช่ือว่าเป็นสะพานแก้วแขวนท่ีสงูท่ีสดุในทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน มีความสงู 2,880 เมตร จากระดบัน ้าทะเลและสามารถ
บรรทุกรถบรรทุกได้ถึง 16 ตนั อิสระให้ทุกท่านได้เดินบนสะพานแก้ว พร้อมถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ สก้ีุเหด็ 
พกัท่ี XIN TIAN LE HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วนัท่ีส่ี     สระน ้ามงักรด า–เมืองโบราณล่ีเจียง-นัง่รถไฟความเรว็สงู-คนุหมิง-สาหร่ายเกรียวทอง   
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

น าท่านชมสระน ้ามงักรด า (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือเฮยหลงถนั อยูใ่นสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่เรยีกกนัว่าสวนยูว้ฉวน ตัง้อยูใ่นตวัเมอืงลีเ่จยีง ห่างจากตวัเมอืงเก่าลีเ่จยีงไปทางทศิเหนือ
ประมาณ 1 กโิลเมตร เเละทางยเูนสโกยกใหเ้ป็นมรดกโลกอกีดว้ย โดยสระน ้ามงักรน้ีสรา้งขึน้สมยัราชวงศ์
ชงิ (เเมนจ)ู จดุเด่นของทีน่ี่คอืความใสของน ้าทีใ่สราวกบัมรกต สถานทีท่่องเทีย่วเเห่งนี้มคีวามสวยงามใน
ดา้นของศลิปวฒันธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ทีผ่สมผสานวฒันธรรมของชาวฮัน่ ทเิบต และน่าซ ีไวด้ว้ยกนั
ในสวนแห่งนี้มพีพิธิภณัฑศ์ลิปะตงปาดา้นในของพพิธิภณัฑม์สีิง่ทีแ่สดงถงึวฒันธรรมตงปามากมาย เช่น 
รปูภาพต่างๆ และอกัษรตงปาซึง่มลีกัษณะคลา้ยกบัอกัษร Hieroglyphics ของอยีปิต ์ 
น าท่านชมเมืองโบราณล่ีเจียง หรือเมืองโบราณต้าเหยียนเจ้ิง เมอืลีเ่จยีงไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น
หนึ่งในมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1997 จากองคก์ารยเูนสโก ก่อตัง้ขึน้ในปลายราชสงศซ์่งใต้ 
ตน้ราชวงศห์ยวน ทีช่าวมองโกลไดข้ยายอาณาเขตเขา้มาปกครองจนี ในช่วงราวปี ค.ศ. 1180-1250 ผูป้ก
ครอบเดมิกู่ซอืไดย้า้ยจากเมอืงเก่าทีไ่ป๋ชา อยูต่อบบนของเขตเมอืงเก่า มรีะหดัวดิน ้าอนัใหญ่ทีต่ ัง้อยูก่ลาง
ลาน มลีายมอืขงอประธานาธบิดเีจยีงเจอ๋หมนิว่า “เมอืงเก่าลีเ่จยีง มรดกโลกทางวฒันธรรม” ในอดตีย่าน
เมอืงเก่าลีเ่จยีงมปีระวตัยิาวนานกว่า 800 ปี ลเคยเป็นจุดแลกเปลีย่นคา้ขายสนิคา้ตามเสน้ทาง Tea House 
สายเก่า ย่างเมอืงเก่านี้มชีื่อเสยีงจากคคูลองและสะพานทีม่อียูม่ากมาย จนไดร้บัการขนานสามว่า “เวนิช
แห่งตะวนัออก” ตวัเมอืงตัง้อยูท่่ามกลางการโอบลอ้มดว้ยสายน ้าน้อยใหญ่ทีไ่หลมาจากสระมงักรด า รปูรา่ง
ลกัษณะคลา้ยหนิฝนหมกึจนี ซึง่ยงัคงความงามในอดตีไวอ้ยา่งสมบูรณ์ อาท ิ เช่น อาคารไมแ้บบจนีโบราณ 

http://www.govivigo.com/ideas/
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ตน้หลวิรมิธารทีย่งัคงปลวิไปมาตามสายลม ล าธารน ้าทีไ่หลผ่านเมอืงแห่งนี้ ดว้ยเสน่หอ์นังดงามทัง้ดา้น
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี วฒันธรรมต่างๆ ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั รวมไปถงึการดแูลอนุรกัษ์รกัษาสภาพ
พืน้ทีไ่วไ้ดเ้ป็นอยา่งดที าใหท้ีน่ี่เป็นทีย่อมรบั และถูกกล่าวขานว่าเป็นอกีเมอืงหนึ่งของประเทศจนีทีม่ ี
นกัท่องเทีย่วเดนิทางมาอยูไ่มข่าดสาย 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สถานนีรถไฟเมืองล่ีเจียง เพ่ือนัง่รถไฟความเรว็สงูกลบัคณุหมิง   
คุนหมงิเป็นเมอืงเอกและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของมณฑลยนูนาน ในภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจนี รูจ้กั
กนัในนามหยุนหนานฝู่  มาจนถงึครสิตศ์ตวรรษ 1920 ปัจจบุนัเป็นศูนยก์ลางทางการเมอืง เศรษฐกจิ 
คมนาคม และวฒันธรรมของมณฑล ทีม่คีวามหลากหลายทางดา้นเชือ้ชาตแิละวฒันธรรม  และภูมปิระเทศที่
ลอ้มรอบดว้ยภเูขาทัง้ 3 ดา้น  และดว้ยความสงูจากระดบัน ้าทะเล 1,890 เมตร ท าใหเ้มอืงคุนหมงิมีอากาศ
เยน็สบายตลอดทัง้ปี จนไดร้บัสมญานามว่า “นครแห่งฤดใูบไมผ้ล”ิ  

เยน็      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  พิเศษ...อาหารกวางตุ้ง 
พกัท่ี LONGWAY HOTEL  หรือเทียบเท่า 4* 

วนัท่ีห้า     คนุหมิง-วดัหยวนทง-ร้านยา-ถนนคนเดิน-คนุหมิง-กรงุเทพฯ  
เช้า       รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

น าท่านชมวดัหยวนทง ซึง่เป็นวดัทีใ่หญ่และเก่าแก่ของมณฑลยนูนาน ตัง้อยูท่ีถ่นนหยวนทงเจยีงเป็น
อารามทางพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในคุนหมงิอายเุก่าแก่กว่าพนัปี ภายในวดัตกแต่งรม่รื่นสวยงามกลาง
ลานมสีระน ้าขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหลีย่มกลางสระ ดา้นหลงัวดัเป็นอาคารสรา้งใหม่
ประดษิฐานพระพทุธรปูพระพทุธชินราชจ าลอง ซึง่พลเอกเกรยีงศกัดิ ์ ชมะนันทน์นายกรฐัมนตรคีนที ่ 15 
ของไทยใหอ้ญัเชญิไปประดษิฐานไวณ้ทีว่ดัหยวนทง  
จากนัน้ใหท้่านนวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพ และผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ และเลอืกซือ้ยาสมทุนไพรเป่าซู่ถงัหรอืที่
รูจ้กักนัดใีนชื่อ “ยาบวัหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกดัต่อยเป็นยาสามญั
ประจ าบา้น 

กลางวนั   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  พิเศษ...สก้ีุเหด็ 
จากนัน้ใหท้่านไดช้้อปป้ิงถนนคนเดิน ซึง่มสีนิคา้ราคาประยหยดัมากมาย ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เขม็
ขดั รวมไปถงึสนิคา้ทีร่ะลกึต่างๆ อสิระเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

15.20 น.   น าท่านเหนิฟ้าสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG 612 (บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

16.35 น.   ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ              
ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ 

 
อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ ไม่เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

27-31 ธ.ค. 62 28,999 28,999 28,000 4,500 
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ลกูค้าท่ีเคยเดินทางไปประเทศดงัต่อไปน้ีจะต้องย่ืนวีซ่าเด่ียวเท่านัน้!! 
(นับตัง้แต่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นมา) 

อิสราเอล / อฟักานิสกาถน / ปากีสถาน / อซุเบกิสถาน / ทาจิกิสถาน / เติรก์เมนิสถาน 
อิหร่าน / อิรกั / ตรุกี / อียิปต ์/ ซาอดีุอาระเบีย / ซีเรีย / เลบานอน / จอรแ์ดน / อินเดีย / ศรีลงักา 

ลิเบีย / ซูดาน / แอลจีเรีย / ไนจีเรีย / คาซคัสถาน /โซมาเรีย/เยเมน/โอมาน/ รฐัปาเลสไตน์ 
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อตัราน้ีรวม 
ค่าตัว๋เครือ่งบนิ และภาษนี ้ามนั กรงุเทพฯ–ปักกิง่-กรงุเทพฯ(ตัว๋กรุป๊) / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / 
ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ (กรณีพกั 3 ท่าน ท่านที ่3 เป็นเตยีงเสรมิ) / 
ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางท่านละ 30 กโิลกรมั / ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ / ค่าวซี่า
จนีแบบกรุ๊ปท่องเทีย่วซึง่ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (กรณทีีไ่มส่ามารถยื่นวซี่ากรุป๊ท่องเทีย่วได ้บรษิทัฯ มี
ความจ าเป็นตอ้งยืน่วซี่าเดีย่วปกต ิ 4 วนัท าการ จะตอ้งช าระค่าส่วนต่างเพิม่ ท่านละ 900 บาท)อตัราดงักล่าวขา้งตน้ 
ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยเท่านัน้ / ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรม
ธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ***รวมตลอดการเดนิทางจ่ายทปิ 200 หยวน/ท่าน*** / ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ /ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋า
เดนิทางทีน่ ้าหนกัเกนิ / ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ค่ามนิิบาร ์ฯลฯ / ภาษมีลูค่าเพิม่ 
7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และกรณุาแจง้ล่วงหน้าตัง้แต่ท าการจองกรณตีอ้งการใบก ากบัภาษี/ค่าภาษเีชือ้เพลงิทีท่าง
สายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี / ค่าวีซ่าจีนแบบเด่ียวจ่ายเพ่ิมท่านละ 900 บาท กรณีทางรฐับาลจีน
ยกเลิกการใช้วีซ่ากรุป๊ 



    9 

 

 
เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาทพร้อมแฟกซห์น้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 30 วนั 

 
เอกสารท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่ากรุป๊ 
1. สแกนสหีน้าแรกของหนงัสอืเดนิทาง (หน้าทีม่รีปูและรายละเอยีด ตาม
ตวัอยา่ง) 
2. สแกนรปูส ี2 นิ้ว พืน้หลงัขาว คู่กบัหน้าพาส (ตามตวัอยา่ง) 
3. หนงัสอืเดนิทางตอ้งทีม่อีายุจนถงึวนัเดนิทางไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน 
มหีน้าว่างส าหรบัประทบัตราอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็ 
 
***เง่ือนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 
 
**รายการน้ีจะเข้าร้านรฐับาลจีน เพ่ือโปรโมทการท่องเท่ียว แต่ละร้านใช้เวลาในการน าเสนอประมาณ 1-1.30 
ชัว่โมง*** เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ เม่ือท่านเดินทางไปกบัคณะแล้ว ขอความกรณุาให้ท่านตามคณะท่องเท่ียว
ตามรายการ ซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการท่ีจะไม่ท่องเท่ียวตามรายการ
ในแต่ละวนั ทางบริษทัฯ ขอความกรณุาให้ท่านช าระเงินเพ่ิม 2,000 บาท ต่อวนัต่อท่านเน่ืองจากราคาทวัร ์เป็น

ราคาพิเศษซ่ึงได้รบัการสนับสนุนจากการท่องเท่ียวปักก่ิง และร้านค้าต่างๆ 
 

เง่ือนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 31 วนั   / คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด หรอืเกบ็ค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 16-30 วนั / เกบ็ค่าใชจ้่าย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณ ี
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-15 วนั  / เกบ็ค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 
 
หมายเหตุ 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบ
ของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 

2. เนื่องจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี ้ามนัขึน้ใน
อนาคต ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษนี ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษิทัยงัไมไ่ดร้วม
ภาษนี ้ามนัใหมท่ีอ่าจจะเกดิขึน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูก
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่่าในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณี 

4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อน
การเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน 
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5. การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่า
ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย  

6. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบั
ทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ 

7. การท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
ดงักล่าว  คอืรา้นหยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นหยก รา้นไข่มกุ รา้นนวดเทา้ รา้นผเีซีย๊ะ รา้นชา หาก
ท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไข
ดงักล่าวแลว้ 

 
โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนเปล่ียนกฎในการย่ืนวีซ่าจีนบ่อยครัง้การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่ึงบางครัง้บริษทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหน้า 
 
กรณีย่ืนวีซ่าเด่ียว เอกสารท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าส าหรบัหนังสืถอเดินทางไทย***ใช้เวลาย่ืน 4 วนัท าการ*** 
1. หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน 
หมายเหต ุ: หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ช ารดุใดๆ ทัง้ส้ิน ถ้าเกิดการช ารดุ เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า-ออก
เมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  
2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าว่าง ส าหรบัประทบัตราวซี่าและตราเขา้-ออก อยา่งน้อย2 หน้าเตม็   
3. รปูถ่ายหน้าตรงถ่ายจากรา้นถ่ายรปูจ านวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านัน้ 
ข้อห้าม: หา้มแมค็รปู, หา้มรปูเป็นรอย, หา้มเป้ือน, หา้มยิม้, หา้มใส่เสือ้สอ่ีอนและ
สขีาว (หา้มใส่เสือ้คอกวา้งแขนกุดซทีรลูกูไมส้ายเดีย่วชุดราชการชุดยนูิฟอรม์ชุด
ท างานชุดนกัเรยีนนกัศกึษา), หา้มใส่แวนตาสดี าหรอืกรอบแว่นสดี า, หา้มสวมใส่
เครือ่งประดบัทุกชนิดเช่นต่างหสูรอ้ยกิป๊ตดิผมคาดผมเขม็กลดั เป็นตน้ 
รปูตอ้งเหน็คิว้และใบหทูัง้ 2 ขา้งชดัเจนหา้มผมปิดหน้า 
รปูตอ้งอดัดว้ยกระดาษสโีกดกั หรอืฟูจเิท่านัน้และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอรห์รอืรปูพ
ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
รปูใหมถ่่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 
 
***ท่านทีป่ระสงคใ์ชร้ปูถ่ายขา้ราชการในการยื่นวซี่ากรุณาเตรยีมหนงัสอืรบัรองตน้สงักดัจดัมาพรอ้มกบัการส่ง
หนงัสอืเดนิทาง 
***ท่านทีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าจนี ท่าน
จะตอ้งรบัผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษิทัฯไมท่ราบกฎกตกิาในรายละเอยีด
การยกเวน้วซี่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้ง
ตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งน้อย 2 อาทติย ์
 

กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปีเดินทางใช้เอกสารเพ่ิมเติม จากข้อ 1-3 ดงัน้ี 
เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่ 
1. ส าเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ทัง้น้ีกรณีเดก็อายตุ า่กว่า 6 ปี ต้องใช้สติูบตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 
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2. ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม ่ 
3. ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม ่ 
4. กรณชีื่อไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชื่อ 
เดินทางพร้อมญาติ 
1. ส าเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ทัง้น้ีกรณีเดก็อายตุ า่กว่า 6 ปี ต้องใช้สติูบตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 
2. ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม ่ 
3. ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม ่ 
4. กรณชีื่อไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชื่อ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปท าทีเ่ขตหรอือ าเภอเท่านัน้ 
 
กรณีผู้เดินทางท่ีช่ือเป็นชาย แต่รปูร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง)ใช้เอกสารเพ่ิมเติม จากข้อ 1-3 ดงัน้ี 
1.หนงัสอืรบัรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจรงิเท่านัน้  
2. หนงัสอืชีแ้จงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิเท่านัน้ 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัน้ต ่า 100,000 บาท 
4. ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้น 
***ตอ้งไปแสดงตวัต่อหน้าผูร้บัยื่นวซี่าทีศู่นยย์ืน่วซี่าจนีในวนัยื่นวซี่า*** 
 
กรณีย่ืนด่วน2 วนัจ่ายเพ่ิม 1,500 บาท 
ยกเว้นต่างชาตฝิรัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม สาธารณรฐัเชก็
เดนมารก์ ฟินแลนด ์ ฝรัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ี ไอซแ์ลนด ์ อติาลลีทิวัเนียลตัเวยีลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์
โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกสสโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย***ไม่สามารถย่ืนด่วนได้*** 
 
กรณีหนังสือเดินทางต่างชาติ 
หนงัสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 5,500 บาท / หนงัสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิื่นๆ กรณุาสอบถามเพิม่เตมิ 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ส าหรบัต่างชาติ 

1. หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน 
หมายเหต ุ: หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ช ารดุใดๆ ทัง้ส้ิน ถ้าเกิดการช ารดุ เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า-ออก
เมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าว่าง ส าหรบัประทบัตราวซี่าและตราเขา้-ออก อยา่งน้อย2 หน้าเตม็   
3. รปูถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากรา้นถ่ายรปูจ านวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านัน้ 
4. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยตวัจรงิเท่านัน้ ต่ออายกุารท างานแลว้ไมต่ ่ากว่า 3 – 6 เดอืน หากไม่ได้

ท างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
5. หนงัสอืรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทบัและลายเซน็ 
6. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขัน้ต ่า 100,000 บาท 
7. กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรส 
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กรอกสารท่ีใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรณุาระบรุายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหน้าพาสปอรต์)   
( MISS./ MRS./ MR.) NAME................................................................SURNAME.................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน          ○ หมา้ย          ○ หยา่   
○ ○ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชื่อคู่สมรส
.....................................................................................................  
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
รหสัไปรษณีย.์................................. โทรศพัทบ์า้น..............................................มอืถอื................................................. 
ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณไีมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
รหสัไปรษณีย ์.....................................................โทรศพัทบ์า้น.......................................................... 
ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)......................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน  / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) .................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
รหสัไปรษณีย ์...........................................................โทร..................................................................  
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเชค็ขอ้มลู
โดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่  ○ ไมเ่คย    ○ เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมือ่วนัที.่............. เดอืน............................ปี...................  ถงึ วนัที.่............เดอืน.............................ปี..................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรอืไม ่  ○ ไมเ่คย   ○ เคย  โปรดระบุ  
เมือ่วนัที.่............. เดอืน.............................ปี.................  ถงึ วนัที.่.............เดอืน.............................ปี...................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME................................................................................. 
RELATION............................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME................................................................................. 
RELATION............................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
**   กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
**   ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเกบ็เอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้่านเกดิความไมส่ะดวก
ภายหลงั  ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ี้  (โปรดท าตามระเบยีบอย่างเครง่ครดั) 
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