
 

 

รหัสทัวร DHD1903765 
ทัวรจีน คุนหมิง ตาหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน แชงกรีลา 6 วัน 4 คืน (MU) 
เมืองโบราณตาหลี่   ผานเจดีย 3 องค   วัดเจาแมกวนอิมแปลงกาย 
แชงกรีลา   โคงแรกแมน้ําแยงซีเกียง   ชองแคบเสือกระโจน 
เมืองโบราณแชงกรีลา   หุบเขาพระจนัทรสีนํ้าเงิน   วัดลามะจานหลิน 
สระน้ํามังกรดํา   เมืองโบราณลี่เจียง   น่ังรถไฟความเร็วสูง   คุนหมิง 
สวนน้ําตก   วัดหยวนทง   จุดชมวิวภเูขาหิมะมังกรหยก   ทะเลสาบไป�สุยเหอ 
 

 
 

สัมผัส ประสบการณ ใหม ที ่เหนือกวา 
น่ังรถไฟ ความเร็วสูง จาก ลี่เจียง สู ... คุนหมิง 

 
 



 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ตาหลี่ - เมืองโบราณตาหลี่ 
05.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิชั้น 4 อาคารผูโดยสารขา

ออกระหวางประเทศ ประต ู9 เคานเตอร U สายการบิน CHINA EASTERN 
AIRLINES เจาหนาท่ีบริษัทคอยตอนรับและอํานวยความ สะดวกเร่ืองสัมภาระ
และเอกสารใหกับทาน 

07.50 น. ออกเดินทางสูเมืองคุนหมิง โดยสายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINES 
เท่ียวบินที่ MU2584 (บริการอาหารและเครื่องด่ืม) 

11.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติฉางสุย เมอืงคุนหมิง  เมืองเอกและเปนเมืองที่
ใหญที่สุดในมณฑล 
ยูนนานมีประชากร 33 ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถึง 24 เผาครอบคลุมพื้นที่ถึง 
15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดบัน้ําทะเลประมาณ 2,000 เมตร คนุห
มิงไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิเพราะมี ภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งป ไม
รอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งที่มีเสนหดึงดดูนักทองเที่ยวก็คือ 
ธรรมชาติที่สวยงาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง รบัสัมภาระ และทําธุระสวนตัว
เรียบรอยแลว  นําคณะ ขึ้นรถบัสปรบัอากาศ เพ่ือเดินทางสูภัตตาคาร 

เที่ยง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ไดเวลาอันสมควรนําทาน เดินทางสู เมืองตาหลี่ เขตปกครองตนเองของชนเผาไป� 
ทางตะวันตกเฉียงใต ของ จีนใน มณฑลยูนนาน ตั้งอยูระหวาง ทะเลสาบเออไหกับ 
ภูเขาฉางซาน ที่ระดับ 1,975 เมตรเหนือ ระดับน้ําทะเลโดยมชีนกลุมนอยอาศัยอยู
รวมกันกวา 20 เช้ือชาติ เดิมมีชื่อวา “หนันเจา” หรืออาณาจักร นานเจา (ค.ศ. 
738 - 903) จนกระทั่งชาวไป�ไดเขามาสถาปนาอาณาจักรตาหล่ี (ค.ศ. 937) 
และตอมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรตาหล่ีก็ถกู กบุไลขาน ผูเปนจักรพรรดิชาวมอง



 

 

โกลพิชิตลง แตก็ยังคงเหลือรองรอย อารยธรรมเกาใหพบเห็นไดบนเสนทาง
จากตาหล่ีถึงลี่เจียง  หลังจากน้ันนําทานเท่ียวชม 
เมืองโบราณตาลี่ สรางขึ้นเมื่อกวา 1,000 ปกอน ถึงแมไดผานกาลเวลามาชานาน 
แตเมืองโบราณแหงน้ีกย็ังคงอยูในสภาพ 
คอนขางสมบูรณ  นักทองเที่ยวจะเห็นประตูเมืองทั้งดานใตและดานเหนือท่ีมี
สถาปตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของถนนสายเกาแกมีบานโบราณปลูกสราง
ไวอยางกระจัดกระจาย มีถนนสายเกาแกที่ตัดผานเมืองโบราณสายหน่ึง ซึ่งทุกวนัน้ี
ไดกลายเปนถนนยานการคาท่ีเจริญคกึคัก ตามสองขางถนนเต็มไปดวยรานคา
ตางๆ มีพอคาชาวชนชาติไป�ที่แตงชดุประจําชนชาติกําลังคาขายสินคาพื้นเมือง
ตางๆ เชน หินออนตาหลี่ ผาพ้ืนเมือง และเครื่องเงิน เปนตน  ภายในเมืองโบราณ
แหงน้ียังมีถนนเล็กๆสายหน่ึงจากทางทิศตะวนัออกไปสูทิศตะวันตก ตามสองฟาก
ของถนนสายน้ีเต็มไปดวยภัตตาคารอาหารจีนและอาหารตะวันออก รานกาแฟและ
รานน้ําชาที่ประกอบการโดยชาวตางชาติ ถนนสานน้ีจึงขึ้นชื่อวา “ ถนนสายตางชาติ 
”  ถนนสายน้ีมีกลิ่นอายของท้ังความเกาแกและความทันสมัยผสมผสานกันจึง
สามารถดึงดูดชาวตางประเทศจํานวนมากใหหลั่งไหลกันไปทองเท่ียว ไมขาดสาย 
นับเปนทัศนียภาพท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตน  

คํ่า ไ  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก   พักที่ WENYUEDONGFANG  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทียบเทา 
วันที่สอง ตาหลี่ -ผานเจดีย 3 องค - วัดเจาแมกวนอิมแปลงกาย -นั่งรถไป แชงกรีลา 

โคงแรกแมนํ้าแยงซีเกียง-ชองแคบเสือกระโจน -เมืองโบราณแชงกรีลา 
เชา ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานผานชม “ซานถา” หรือ เจดีย 3 องค อันเปนสัญลักษณของเมืองตาหลี่ท่ี
โดดเดนงดงาม ต้ังอยูริม ทะเลสาบเออไห ประกอบดวยเจดียสีขาวสวยงาม 3 องค
โดยองคกลางมีความสูงถึง 70 เมตรซึ่งสรางขึ้นในสมัยราชวงศถงัจงึมีลักษณะ
เหมือนกับเจดียในเมืองซีอาน สวนองคเล็กอีก 2 องค สรางเพ่ิมเติมทีหลังในสมัย 
ราชวงศหยวน ซึ่งเปนชวงที่พุทธศาสนากําลังไดรับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน 
เจดีย 3 องคมีอายุกวา 1,000 ป และไดมกีารบูรณะเจดียเหลาน้ีในชวงป ค.ศ.



 

 

1978 ก็ไดคนพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-10 กวา 600 ชิ้นในองคเจดีย  
หลังจากน้ัน ชม วัดเจาแมกวนอิมแปลงกาย ตามตํานานเลาวาเจาแมกวนอิมได
แปลงกายเปนหญิงชราแบกกอนหินใหญไวบนหลังเพื่อใหทหารของฝ�ายตรงขามได
เห็น เมื่อทหารของฝ�ายศัตรูไดเห็นวาแมแตหญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงน้ี ถาเปนคน
วัยหนุมสาวจะตองมีพละกําลังมากมายยากจะตอสู จึงไมไดทําการเขาโจมตีเมือง
และถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึงสรางวัดแหงน้ีขึ้นในสมัยราชวงศถงัเปนวัดที่มี
ประตมิากรรมเยี่ยมยอดแหงหน่ึงในตาหล่ี เขาชมวัดเจาแมกวนอิมแปลงกายตาม
ตํานานเลาวาเจาแมกวนอิมไดแปลงกายเปนหญิงชราแบกกอนหินใหญไวบนหลัง
เพ่ือใหทหารของฝ�ายตรงขามไดเห็น เมื่อทหารของฝ�ายศัตรูไดเห็นวาแมแตหญิง
ชรายังแข็งแรงถึงเพียงน้ี ถาเปนคนวัยหนุมสาวจะตองมีพละกําลังมากมายยากจะ
ตอสู จึงไมไดทําการเขาโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึงสรางวัดแหงน้ีขึ้น
ในสมัยราชวงศถงั เปนวัดที่มีประตมิากรรมเยีย่มยอดแหงหน่ึงในตาหลี่  

เที่ยง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันทานเดินทางสู เมืองจงเต้ียน “แชงกรีลา” ซึ่งอยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมี พรมแดนตดิกับอาณาเขตนาซีของ
เมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยูหางจากนคร 
คุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปดวยธรรมชาติที่งดงามของป�าไมทุงหญา
ภูเขาทะเลสาบและสัตวนานา ชนิด ดวยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพท่ีงดงาม 
สถานที่แหงน้ีจึงไดชื่อวา “ดินแดนแหงความฝน” ระหวาง ทางผานชม 
โคงแรกแมนํ้าแยงซีเกียง (ฉางเจียงตี่ย่ีวาน) เกดิจากแมน้ําแยงซทีี่ไหลลงมาจาก
ชิงไหและทิเบต ซึ่งเปนที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไหหลอ แลวหักเสนทางโคง
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเปน “โคงแรกแมน้ําแยงซี” ขึน้ จากน้ันชม 
ชองแคบเสือกระโจน ซึ่งเปน ชองแคบ ชวง แมน้ําแยงซี ไหลลงมา จากจินซาเจียง
(แมน้ําทรายทอง) เปน ชองแคบ ที่มีน้ําไหลเช่ียวมาก ชวงที่แคบที่สุดประมาณ 30 
เมตร ตามตํานานเลาวา ในอดีตชองแคบเสือน้ีสามารถกระโดดขามไปยังฝم�งตรง
ขามได จึงเปนที่มาของ “ชองแคบเสือกระโจน” 



 

 

นําทานชม เมืองโบราณแชงกรีลา เปนศูนยรวมของ วัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะ 
คลายชุมชน เมือง โบราณทิเบต ซึ่งเต็มไปดวยรานคาของ คนพื้นเมอืงและ ราน
ขายสินคา ที่ระลึก มากมาย 

คํ่า ไ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก   พักที่  LAH HAI JUN HUA  HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเทา  
วันที่สาม หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน ( รวมกระเชา) -วัดลามะจานหลนิ 

นั่งรถไปเมืองลี่เจียง - สระนํ้ามังกรดํา - เมืองโบราณลี่เจียง 
เชา ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู หุบเขาพระจันทรสนีํ้าเงิน แหงเมืองแชงกรีลา มคีวามสูงกวา 
4,500 เมตร จากระดบัน้ําทะเล ประกอบดวย 13 ยอดเขา เรียงรายตอกัน
ลักษณะ คลายมงักร เปนหุบเขาท่ีมีทัศนียภาพงดงามมาก ไดรับการขนานนามวา
เปน สวรรคบนดิน สะกดทุกสายตาของผูมาเยือน นําทานโดยสารน่ังกระเชาซึ่ง
แบงเปน 2 ชวง จุดแรกคือ ศูนยทองเที่ยวหบุเขาพระจันทรสีน้ําเงิน และเปลี่ยน
กระเชาตอไปยงัจุดบนสุดของหุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน เปนจุดชมววิ แบบ 360 
องศาใหทานไดสัมผัสกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาอยางเต็มที่ และชื่นชมกับทิวทัศน 
อันสวยงามบนยอดเขาท่ีมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดป อิสระถายภาพตามอัธยาศัย 
นําทานชม วัดลามะซงจานหลิน ตั้งอยูบริเวณตีน เขาฝอปงหาง จากเมือง จง
เต้ียนไปทาง เหนือ 4 กิโลเมตร สรางขึ้นในปค.ศ. 1679 เปน วดัลามะ ที ่มีอายุ
เกาแกกวา 300 ป มพีระลามะจําพรรษาอยูกวา 700 รูปสรางขึ้นใน สมัยการ
ปกครองของดะไลลามะองคที่ 5 ซึ่งใกลเคียงกับสมัยอยธุยาตอนตนในชวงศตวรรษ
ที่ 17 สมัย จักรพรรดิคังซีแหงราชวงศชงิได มีการซอมแซม ตอเติมอีก หลายครั้ง
โครงสรางของวัดแหงน้ีสรางตามแบบ พระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ที่มี
หอประชุมหลัก 2 หองและโอบลอมไปดวยหองพักสําหรับพระ กวา 100 หอง
นอกจากน้ียังม ีโบราณวัตถุอีก มากมายรวมทัง้ รปูปم�นทองสัมฤทธ์ิ ทีม่ีชื่อเสียงมาก
ที่สุดเดินทาง ตอสูเมืองลี่เจียง เปนเมืองซึ่งตัง้อยูใน หุบเขาท่ีมีทัศนีย ภาพงดงาม 
เปนถิ่น ที่อยูของ ชาวนาซีถือเปน ชนกลุมนอย ที่มีความนา สนใจท้ังทางขนบ 



 

 

ธรรมเนียมและ วฒันธรรมเชนการ มโีครงสรางทาง  สังคมแบบสตรีเปนใหญ นอก 
จากน้ันยั งมีภาษาภาพ ที ่เปนเอกลักษณ อีกดวย 

เที่ยง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ลี่เจียง นําทานเดินทางสูเมือง ลี่เจียง  นําทานชม สระนํ้ามังกรดํา หรือ ที่รูจักกัน
ในนาม สวนยูวฉวน ( Yuquan )   ตัง้อยูในตัวเมือง ลีเ่จียง หางจากตัว เมืองเกา 
ลี่เจียงไปทางทิศเหนือ ประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 11ฐ,390 ตาราง
เมตร สระน้ํามังกรดํา มีจุดเดน ที่ความใสของน้ํา ที่ใสราวกับมรกต  นอกจากน้ี
ภาย ใน สวนยังม ีสถาปตยกรรมตางๆ ที่ผสมผสาน วัฒนธรรมของ ชาวฮั่น ทิเบต 
และ นาซี ไวดวยกัน 
นําทานชม เมืองโบราณลี่เจียง หรือ เมืองโบราณตาเหยียนเจิ้ง ซึ่ง เปน เมือง ที่
สรางขึ้นมาใน สมัยตน ราชวงศถังม ีประวัตยิาวนานกวา 1,300 ป ตัว เมืองตั้งอยู
ทาม กลางการโอบลอมดวย สายน้ํานอยใหญที่ไหลมาจาก สระมังกรดํา พื้นท่ีตั้ง
ของ เมืองโบราณแหงน้ีม ีรูปรางลักษณะคลายหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณ
ยังคงความ งามในอดีตไวอยางสมบูรณเชน อาคารไมแบบจีนโบราณตนหลิวริม
ธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลมลําธาร น้ําที่ไหลผาน เมืองแหงน้ีดวย  ความ
สวยงาม เหลาน้ีทําให เมืองโบราณลี่เจียงได ถูกบันทกึเปนมรดกทาง วฒันธรรม
ของโลกโดยองคการยูเนสโกนอกจากน้ี ยามคํา่คืนก็มกีารประดบัไฟ แสงสีงดงาม
อีก ดวย 

คํ่า ไ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก   พักที่  XINTIANLE  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
วันที่สี่ จุดชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยก  ( กระเชาใหญ )- ทะเลสาบไป�สุยเหอ 

ชมโชว IMPRESSION LIJIANG - อุทยานนํ้าหยก 
เชา ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานโดยสารกระเชาไฟฟ�า(กระเชาใหญ) ขึ้นสูบริเวณจุดชมวิวเขาหิมะมังกร
หยกที่ความสูงระดบั 4,506 เมตร  ใหทานไดสัมผัสความหนาวเยน็และยิ่งใหญ



 

 

ของภูเขาแหงน้ี  บริเวณเขามีตนฉําฉายูนนานที่มีอายุกวาพันป  เทือกเขานี้หาก
มองดูแลวลักษณะคลายมังกรนอนอยูบนกอนเมฆจึงเปนที่มาของชื่อเทือกเขา  
นําทานเขาชม ทะเลสาบไป�สุยเหอ (Baishui River) ทะเลสาบ สีเทอรควอยซ
ตัดกบัวิวตนไม ทามกลางขุนเขาแหงหุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน ฉากของภูเขาหิมะ
มังกรหยก มีน้ําตกหินปูนขั้นบันไดขนาด เล็กลดลั่นลงมาอยาง สวยงาม น้ําที่ไหล
ผาน หุบเขาน้ีคือ น้ําที่ละลายจาก หิมะบนยอดเขา หิมะมังกรหยก เน่ืองจากจุดน้ี มี
ทิวทัศน ที่สวยงามมฉีากหลังคือ ภูเขาหิมะมังกรหยก มีน้ําตกและแมน้ํากึ่ง
ทะเลสาบจึงเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว ชางภาพ และคูรักเปนอยางมาก 

เที่ยง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันชม IMPRESSION LIJIANGโชวอันยิ่งใหญ โดยผูกํากบัชือ่กองโลก จาง 
อวี้ โหมว ไดเนรมิตใหภูเขาหิมะมังกรหยกเปนฉากหลัง และบริเวณทุงหญาเปน
เวทีการแสดง โดยใชนักแสดงกวา 600 ชีวติ แสง สี เสียง  การแตงกายตระการ
ตา เลาเร่ืองราวชีวติความเปนอยู และชาวเผาตางๆ ของเมืองลี่เจียงความสําเร็จ
ของการแสดงคงตองยกเครดติใหกบัจางอ้ีโหมวผูกํากบัชาวจีนที่มชีือ่เสียงในระดับ
โลกลาสุดไดฝากผลงานใหกับพิธีเปด-ปดกีฬาโอลิมปก(BEIJING 2008) ที่สราง
ความประทับใจไปทัง้โลกเมื่อปลายป 2551 
หมายเหตุ : ชวงหนาหนาว โชว IMPRESSION LIJIANG ปด หากวันเดินทาง
ดังกลาวทางโชวงดการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนเปนโชวลี่สุยจินซา 
แทนโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาและไมมกีารคืนคาใชจายใดๆท้ังสิ้น 
นําคณะเดินทางสู อุทยานนํ้าหยก ซึ่งมีตาน้ําธรรมชาติผดุขึ้นมาสองตา เปนน้ําที่
ซึมมาจากการละลายของ น้ําแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เปนสถานที่แสดง
วัฒนธรรมของชนเผานาซีกลมกลืนกบัธรรมชาต ิประกอบดวยประตสูวรรคซึง่มีรปู
ปم�นแกะสลักดวยไมขางขวาเปนพอขางซายเปนแมและน้ําตกมังกรที่ไหล หลั่งไป
ตามไหลเขาแบงเปน 3 ชั้น ชั้นแรกชื่อวามังกรออกถํ้า ชั้นที่สองช่ือวามังกรเลนน้ํา 
ชั้นที่สามชื่อวา มงักรโบยบิน และยังมีตนไมเทวดาซึ่งเปนที่สักการบชูาของคนใน
พื้นท่ีมีอายุมากกวา 500 ป 

คํ่า ไ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 



 

 

ที่พัก   พักที่ XINTIANLE  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
วันที่หา ลี่เจียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง - คุนหมิง - สวนนํ้าตก -วัดหยวนทง -สนามบิน 
เชา ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองลี่เจียง 
ออกเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง (ขบวนใหม) เพ่ือเดินทางสูเมืองคุนหมิง 
เมืองเอกและเปนเมืองที่ใหญ ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลานคน โดย
เปนชนกลุมนอยถึง 24 เผาครอบคลุมพื้นทีถ่ึง 15,561  ตารางกิโลเมตร อยูสูง
เหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000 เมตรคนุหมิงไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไม
ผล ิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทัง้ป ไมรอนหรือหนาวจนเกนิไปแลว สิ่งที่
มีเสนหดึงดูดนักทองเท่ียวก ็คือธรรมชาติที่สวยงาม 
เดินทางถึงสถานีรถไฟคุนหมิง นําทานขึ้นรถบัสปรับอากาศเดินทางสูภัตตาคาร 

เที่ยง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทาน  Kunming Waterfall Park สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิง เปน
สถานที่ทองเที่ยวแหงใหมและเปนที่พักผอนหยอนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง 
หรืออีกช่ือน่ึงคือ Niulan River Waterfall Park เปนสวนสาธารณะขนาดใหญ
ที่ใชเวลาสรางกวา 3 ปดวยกัน ภายใน ประกอบไปดวยน้ําตกและทะเลสาบอีก 2 
แหง ที่สรางขึ้นดวยฝมอืมนุษย ไฮไลทของ สวนอยาง น้ําตกใหญยักษน้ัน กวางกวา 
400 เมตรและมคีวามสูงถึง 12.5 เมตร ถือเปน น้ําตกฝมือมนุษย ที่ยาว เปน 
อันดับของเอเชียเลยก็วาได  เบื้องลางน้ําตกเปนทะเลสาบ ที่มี ทางเดินพาดอยู 
สามารถเดินชมวิวสวยๆ ได ถาเดินขึ้นไปบริเวณ Visitor'center จะสามาถชมววิ
ทะสาบกวางเหนือน้ําตกไดอีกดวย 
นําทานเดินทางสู วัดหยวนทง ซึ่งเปน วดัที่ใหญแล ะเกาแกของ มณฑลยูนนาน
ตั้งอยู ที ่ถนนหยวนทงเจียงเปน อารามทาง พระพุทธศาสนา ที่ใหญ ที่สุดใน คุนห
มิง อายุเกาแกกวา พันป ภายใน วดัตกแตงรมรื่น สวยงามกลาง ลานมี สระน้ํา
ขนาดใหญ ม ีสะพานขามไป สูศาลาแปดเหลี่ยม กลาง สระดานหลัง วัดเปน 
อาคารสรางใหม ประดษิฐาน พระพุทธรูป พระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอก



 

 

เกรียงศกัดิ ์ชมะนันทน นายกรัฐมนตรีคนท่ี 15 ของไทย ใหอัญเชิญไป ประดษิฐาน
ไว ณ ที ่วัดหยวนทง แหงน้ี 

คํ่า ไ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบนิ 
23.10 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เท่ียวบินที่ 

MU2583 (บริการอาหารวางบนเครื่อง) 
วันที่หก กรุงเทพฯ 
00.45 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอม

ความประทับใจ 
************************************** 

โปรแกรมการ เดินทางอาจ ปรับเปลี่ยนไดตาม ความเหมาะสมเพ่ือ สอดคลองกับ 
สถานการณ สภาพอากาศ เวลา  การเมือง 

และ การลาชาของ สายการบิน ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งนี้บริษัทจะ คํานึงถงึ ความปลอดภัย ของ นักทองเที่ยวสวนใหญ เปนสําคัญ 

 
 
 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2 – 3 ทาน 

ผูใหญ 1 เด็ก 1 
เด็กมีเตียง 

(อายุต่ํากวา 12 ป) 

ผูใหญ 2 เด็ก 1 
เด็กมีเตียง 

(อายุต่ํากวา 12 ป) 

ผูใหญ 2 เด็ก 1 
เด็กไมมีเตียง 

(อายุต่ํากวา 12 ป) 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

29 – 3  มกราคม 2563 28,989 .- 28,989 .- 28,989 .- 27,989 .- 5,000 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินชัน้ประหยัด ไป-กลับพรอมคณะ เสนทาง กรุงเทพฯ - คุนหมิง - 

กรุงเทพฯ  
 คาภาษีสนามบิน ประกนัวินาศภัย และภาษีน้ํามัน (กรณีทางสายการบินมีการปรับราคา

ภาษีน้ํามันเพิ่มขึ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจรงิ
กอนการเดินทาง ** ราคาทัวรน้ีเช็คภาษีน้ํามนักับทางสายการบิน ณ วันที่ 10 ก.ค. 61 
เปนเงินจํานวน 4,700 บาท) 

 คาน้ําหนักสัมภาระสําหรับโหลดใตทองเครื่อง ทานละ 23 กโิลกรมั จํานวน 1 ใบ และ
สัมภาระถือขึ้นเครื่องทานละ 7 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ หรือตามกฏของสายการบิน 

 คาธรรมเนียมการขอวซีาจีน แบบปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,600 บาท (สําหรับผูถือ
หนังสือเดินทางไทย) 

 *** กรณียื่นเรงดวน แบบ 2 วันทําการ ชําระสวนตางคาธรรมเนียมเพิ่ม 1,200 บาท) 
 คาโรงแรมที่พัก จํานวน 3 คนื ระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานประเทศจีน  และ ระดับ 5 

ดาว  1 คืน  
 คายานพาหนะเดินทางตามรายการ 
 คาธรรมเนียมการเขาชมสถานที่ตามที่ระบุไวในรายการ 
 คาอาหารจํานวน 14 มือ้ตามระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตาม

เงื่อนไขตามกรมธรรม (ไมครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ และป�วยไขทุกกรณี) ทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกัน การเคลมประกันทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และ
เอกสารรับรองทางการแพทยจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทางทุกประเภท 
 คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุ 
 คาธรรมเนียมการขอวซีาจีน สําหรับหนังสือเดินทางตางชาต ิ
 คาทิปไกดทองถิ่น, คนขับรถ และหัวหนาทัวร ทานละ 800 บาท 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % กรณีทานตองการใบเสร็จถูกตองเพ่ือ

นําไปหักคาใชจาย 



 

 

เงื่อนไขการจองและชําระเงิน 
1. ชําระมดัจําทานละ 10,000 บาท (ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง) พรอมสงสลิปการ

ชําระเงินและสําเนาหนังสือเดินทาง ใหกับพนักงานฝ�ายขาย 
2. สงหนังสือเดินทางเลมจริง พรอมรูปถาย (ตามกฎของการขอวีซาจีนในหัวขอดานลาง) 

และเอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวรใหกบัเจาหนาท่ีฝ�ายขาย กอนการเดินทางอยาง
นอย 15 วัน (กรณียื่นดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพ่ิม 1,050 บาท) 

3. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนเดินทางอยางนอย 15 วัน 
นักทองเที่ยวหรือ เอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงนิไมครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็ค
ของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา นักทองเที่ยวสละสิทธ ิการ
เดินทางในทัวรนั้นๆ 
หากทานสมาชิกไดทําการ โอนเงินแลวกรุณาสงหลักฐาน การโอนเงนิ ระบุชื่อ - นามสกุล 
ผูจอง พรอมทั้งที่อยู หมายเลขโทรศัพท - แฟกซตดิตอ / โปรแกรมที่จอง / วันเดนิทาง / 
จํานวนสมาชิก และสําเนาหนังสือเดินทางของทานและสมาชิกในกลุม มายงัเบอรแฟกซ 
02 - 4432415 / 
E-Mail : domeholiday@hotmail.com / LINE ID: @domeholiday 

 กรณีโอนเงิน เขา บ/ช นางสาวณัฐพร  พลสมบัตินันท หมายเลขบัญชี 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด ออมทรัพย สาขานนทบุร ี 140 - 4 - 30684 - 5 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด ออมทรัพย สาขานนทบุร ี 218 - 2 - 62553 - 4 
 ธนาคารกรุงไทย จํากัด ออมทรัพย สาขาสวนใหญ 145 - 1 - 13775 - 3 
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด ออมทรัพย สาขานนทบุร ี 302 - 2 - 41306 - 7 

4. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล ไลน ตองทําในวันเวลาทําการของบริษัท 
ดังน้ี  
วันจันทร – ศุกร เวลา 09.00 น. – 18.00 น. 
วันเสาร เวลา 09.00 น. – 15.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ ถือเปนวันหยดุ
ทําการของทางบริษัท 



 

 

ระเบียบการและขอตกลงการสํารองที่นั่ง 
1. กรณีทานไมสามารถเดนิทางไปกับคณะทัวรไมวาดวยเหตุผลประการใดกต็าม กรุณาแจง

ใหทางบริษัท ฯ ทราบลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง มฉิะนั้นทางบริษัท ฯ 
จําเปนตองเก็บคาใชจายในสวนที่ทานมัดจําไวตามระยะเวลาและจํานวน ดงัน้ี 

 ยกเลิก การเดินทางระหวาง 15 – 29 วัน สงวนสิทธ์ิไมมีการคืนมัดจํา 
 ยกเลิก การเดินทางนอยกวา 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายทั้งหมด 
2. เมื่อทานสํารองที่น่ังในทัวรเรยีบรอยแลว ในกรณีที่ทานไมสามารถรบัประทานอาหารบาง

ประเภท หรือ ถือศีลกนิเจ มังสวิรตัิ กรุณาแจงใหพนักงานขายทัวรทราบลวงหนาอยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ

จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

2. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จหากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ
ตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอย
กวา 20 ทาน โดยจะแจงใหนักทองเที่ยวทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่ไมมวีซีา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา 

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักทองเที่ยวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยดุงาน การปฏิวตัิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญเสียหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืนๆ เปนตน 

5. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆ 



 

 

6. กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสมทั้งน้ีทางบริษัทฯจะยึดถือ
ผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

7. ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขา
เมืองประเทศนั้นๆ 

หมายเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวขางตนและไมรับผิดชอบ
ตอเหตุการณที่เกิดขึ้นนอก เหนือจากความควบคมุของบรษิัทฯ เชน การนัดหยุดงาน การลาชา
ของสายการบิน ภัยธรรมชาติ กรณีที่ทานถูกปฏิเสธไมใหเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาท่ีแรงงานไทยและตางประเทศ 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไมคืนคาบริการทัง้หมด 
** กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด 

เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก ** 
 

 
!!! หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือ 

อยางนอย 6 เดือน!!! 
โดม ฮอลิเดย ใบอนญุาต ประกอบธุรกิจ นําเที่ยว เลขที่ 11/01051 

 
 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน 
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมกีาร ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาท่ีตรวจคน
เขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 
หนาเต็ม   

3. รูปถายหนาตรง ถายจากรานถายรปูจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลังสีขาว
เทาน้ัน!!  



 

 

ขอหาม : หามแมค็รปู, หามรูปเปนรอย, หามเปم�อน, หามยิ้ม, หามใสเสื้อสีออน และสีขาว 
(หามใสเสื้อคอกวาง แขนกุด ซีทรู ลูกไม สายเด่ียว ชดุราชการ ชดุยนิูฟอรมชุดทํางาน ชุด
นักเรียน นักศกึษา), หามใสแวนตาสีดํา หรือกรอบแวนสดีํา, หามสวมใสเครื่องประดบัทุกชนิด 
เชน ตางห ูสรอย กิป๊ตดิผม คาดผม เข็มกลัด เปนตน 
รูปตองเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขางชัดเจน หามผมปดหนา 
รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทาน้ัน และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินซจาก
คอมพิวเตอร 
รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน  
**ทานที ่ประสงคใชรปูถาย ขาราชการใน การยื่นวีซา กรุณาเตรียม หนังสือ รับรองตนสังกดัจัด
มา พรอมกบั การสงหนังสือ เดินทาง  

1. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพ่ือประโยชนของตัว
ทานเอง)  

2. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี ้
  เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม 

3. สําเนาสูติบัตร (ใบเกดิ) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบตัร (ใบเกิด) ตวัจริง 
4. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
5. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
6. กรณีชื่อไมตรงกับสตูิบตัร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 

  เดินทางพรอมญาต ิ
1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ท้ังน้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบตัร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
4. กรณีชื่อไมตรงกับสตูิบตัร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําท่ีเขตหรืออําเภอเทาน้ัน 
6. ผูเดินทางท่ีชื่อเปนชาย แตรูปราง หนาตาเปนหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเอกสารเพิ่มเติม 

จากขอ 1-3 ดังน้ี 
1. หนังสือรับรองการทาํงาน เปนภาษอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน  



 

 

2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
4. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 
5. ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาที่ศูนยยื่นวีซาจีนในวันยื่นวีซา 

7. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดงัน้ี 
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตวัจรงิเทาน้ัน!! ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ากวา 
3 – 6 เดือน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง 
2. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจรงิ มีตราประทบั และ ลายเซน็ต 
สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 

 กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 
คาธรรมเนียม การย่ืน วีซาหนังสือ เดินทางคนตางชาติในกรณี ที่ทางบริษัทฯ สามารถขอ 

วีซา ใหได 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,060 บาท 
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ�ายขาย) 

ประเทศที่ไมสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได 
 ตางชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย 

เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมัน กรซี ฮังการี ไอซแลนด 
อิตาล ีลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโล
วาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย 

 กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และตองทํา
เร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry กอนทําการยื่นวีซา 

 เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยาง นอย 10 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเขาใจ ศูนยยื่นวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้บริษัททัวรไมทราบลวงหนา   



 

 

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และ
ยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวย
ตนเอง เน่ืองจากบรษิัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบตัร 
APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย 

หมายเหต ุ หากเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิ่มเติม  
อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ท้ังน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ 
ที่น้ี  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณา กรอกรายละเอียด ทั้งหมดให ครบถวน และ ตามความ เปนจริง เพ่ือประโยชน

ของ ตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต) 
(MISS. / MRS. / MR.) 
NAME  ...................................................  SURNAME  ............................................................ 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน  หมาย  หยาราง 
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคูสมรส
....................................................................................................... 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.......................... โทรศัพทบาน..................................มือถือ............................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.......................... โทรศัพทบาน..................................มือถือ............................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
....................................................................................................... 
ตําแหนงงาน  ....................................................................................................... 
 



 

 

ที่อยูสถานทีท่ํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.......................... โทรศัพทบาน..................................มือถือ............................... 
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุณากรอกช่ือสถานที่ทํางาน/ ทีอ่ยู ที่เคยทํางาน 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
.......................... โทรศัพท.................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการ
โทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว 
เม่ือวันที่................เดือน........................ป........................   
ถึง วันที่.......................เดือน........................ป..................... 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม   ไมเคย    เคย  โปรดระบปุระเทศ
.......................................... 
เม่ือวันที่................เดือน........................ป........................   
ถึง วันที่.......................เดือน........................ป..................... 
 
 
 



 

 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสมัพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME  ...................................................  SURNAME  ............................................................ 
ความสัมพันธ....................................................................................................... 
เบอรโทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME  ...................................................  SURNAME  ............................................................ 
ความสัมพันธ....................................................................................................... 
เบอรโทร............................................ 
 

** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


