
 

 

รหัสทัวร BID1903847 
ทัวรจีน มหัศจรรย...คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจ่ือ สะพานแกว 
5 วัน 2 คืน (SC) 
ถางเต้ียน   ภูเขาหมิะเจียวจื่อ   แผนดินสีแดงตงชวน   ไรสตรอวเบอรร่ี 
ถํ้าไซอ๋ิว   สะพานแกว   วัดหยวนทง   อุทยานน้ําตกคุนหมิง 
ประตูมาทองไกหยก   อิสระชอปปم�งถนนคนเดินจินปم�ลู 

 



 

 

 



 

 

 
 

วันแรก กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ                                                                                            
(-/-/SNACK BOX) 

23.55 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประต ู10 Row W 
เคานเตอรสายการบินซานตง 

SHANDONG AIRLINES (SC) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุก

ทาน 
วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ • ทาอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุย 

•  ถ  า ง เต ี ้ ยน  •  ภ ู เขา หิมะ เจ ี ยวจ ื่ อ  ( รวมรถแบตแตอร ี่ +กระ เช  า )                                                                                         
 (เชา/กลางวัน/เย็น) 

03.05 น. ออกเดินทางสู เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยเที่ยวบิน SC 8886  (ใชเวลา
บิน 2 ช่ัวโมง 20 นาที+) 



 

 

05.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุย ประเทศจีน ผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 
ช่ัวโมง) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเยือน คุนหมิง เมืองหลวงแหงมณฑลยูนนาน เปนเมืองทาใหญอันดับ 4 

ของจีนรองจากเซี่ยงไฮ ปกกิ่ง และกวางโจว ในภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศ
จีน เปนนครระดับจังหวัด ศูนยกลางทางการเมือง เศรษฐกิจ คมนาคม และ
วัฒนธรรมของมณฑล สภาพอากาศ ฤดูหนาวไมหนาวจัด และฤดูรอนไมรอนมาก 
อุณหภูมิเฉลี่ย 15 -18 องศาเซลเซียส เนื่องจากมีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดป 
คุนหมิงจึงไดสมญานามวาเปน เมืองแหงฤดูใบไมผลิ  นําทุกทานเดินทางสู ภูเขา
หิมะเจียวจื่อ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน ไปยังจุดหมาย ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเชา) เขตปกครอง

ตนเองลู ชวั ่น  เปนภูเขาหิมะที ่อยู ใกลเมืองคุนหมิงมากที ่สุด มีความสูงจาก
ระดับน ํ ้ าทะเล 4,223 เมตร  ใหท านนั่งรถแบตเตอร ี่ของทางอ ุทยาน                
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 - 30 นาที)  ถึงสถานีกระเชานําทานนั่งกระเชาขึ้น



 

 

สูดานบนของภูเขาพรอมชมวิวทิวทัศน ในชวงหนาหนาว ระหวางทางเดินจะไดพบ
กับพืชพรรณตามฤดูกาล นํ ้าของนํ ้าตกที ่จับตัวเปนนํ ้าแข็งพาดผานหินผาสูง
สวยงามแปลกตา ใหทานไดถายภาพเปนที่ระลึกกันอยางเต็มอิ่ม ในแตละชวง
ฤดูกาลที่น่ีจะมีทิวทัศนที่นาท่ึงแตกตางกันไปในแตละฤดู สีเขียวในฤดูใบไมผลิ สีนํ้า
เงินในฤดูรอน สีทองในฤดูใบไมรวง และขาวนวลในฤดูหนาว  

 
พฤศจิกายน – มีนาคม : ฤดูใบไมรวง เขาฤดูหนาว ถึงตนฤดูใบไมผล ิ

ชมทิวทัศนภูเขาปกคลุมไปดวยหิมะบนยอดเขา ธารน้ําที่จับตัวเปนนํ้าแข็งดู
สวยงามแปลกตา  

เมษายน – ตุลาคม :  ฤดูใบไมผลแิละฤดูรอน  
ชมความงามดอกอาซาเลียหรือที่คนไทยนิยมเรียกวา กุหลาบพันป และ

ดอกไมนานาพรรณ  

 

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูที่พัก  เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามตลอด
สองขางทาง 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม WANG TONG HOTEL หรือเทยีบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่สาม ตงชวน • แผนดินสีแดงตงชวน • ไรสตรอวเบอรรี่ • ถํ้าไซอิ๋ว • สะพานแกว 

(รวมสไลเดอรขากลับ) 
                 (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 



 

 

จากน้ัน เดินทางสู ตงชวน หรือที่รู จักกันในชื่อ หงถูตี้ ซึ่งแปลวา แผนดินสีแดง อยูทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของคุนหมิง ถือเปนหนึ่งในทิวทัศนที่งดงามที่สุดของดินสีแดง
ในโลก มีภูมิประเทศเปนทิวเขาสลับซับซอน สีสันสดใสนาสนใจ นําทานชมแผนดิน
สีแดงแหงตงชวน มีภูมิประเทศเปนทิวเขาเพาะปลูกดอกไมและพืชผักตามแปลง
ตาง ๆ เชน ขาวโพด ขาวโอต หลากหลายสี ตัดกับดินสีแดง เกิดจากการออกซิไดซ

ของธาตุเหล็ก และแรธาตุอื่น ๆ ในเนื้อดิน จึงไดรับการขนานนามวา เมืองภูเขา
เจ็ดสี จึงทําใหพื้นที่บริเวณนี้เปนทัศนียภาพที่สวยงาม เปนจุดที่นักทองเที่ยวนิยม
แวะมาเก็บภาพบรรยากาศเมื่อมาเยือน  

 
** ทิวทัศนเปนไปตามสภาพอากาศและชวงเวลาเพาะปลูก** 

 ระหวางทาง นําทานเยี่ยมชม ไรสตรอวเบอรรี่ ใหทุกทานไดลองชิมสตรอวเบอรรี่
สด ๆ จากทางไร รสชาติหวานฉํ่า เปนที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยวที่มาเยือนและยัง
เปนผลไมสงออกของประเทศอีกดวย                                  ใหทุกทานสามารถ
เลือกซื้อกลับเปนของฝาก ราคาประมาณ 40 หยวนตอกิโลกรัม 



 

 

 
 
   **(การเยี่ยมชมไรสตรอวเบอรรี่ ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในฤดูกาลนั้น ๆ กรณีที่ผล

สตรอวเบอรรี่ไมสามารถเก็บได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใด ๆ 
เนื่องจากไรสตรอวเบอรรี่แหงนี้ไมมีคาเขา และงดการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทน
รายการดังกลาว )** 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน  นําทานเดินทางสู ถํ้าไซอิ๋ว ตั้งอยูในเมืองคุนหมิง เคยเปนสถานที่ถายทําละคร

โทรทัศนเรื่องไซอิ๋วจริง ๆ                   ดานในเปนถํ้าขนาดใหญมีการตกแตงไฟ
แสงสีอยางสวยงาม ไดรับการขนานนามวา เปนถํ้าที่แปลกประหลาดอันดับ 1 ภาย
มีคาสตหินปูนงอกโดยธรรมชาติ ถํ้าไซอิ๋วแบงออกเปนหลายหองโถง เชน ถํ้าไซอ๋ิว 
ถํ้ากวนอิม เปนตน  

 
 



 

 

จากนั้น นําทานไปยัง สะพานแกว 5D ซึ่งเชื่อมระหวางหุบเขา มีความยาว 250 
เมตร และกวาง 2 เมตร ชวงตํ่าที่สุดของสะพานและพื้นดินอยูที่ 200 เมตร เปน
สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในมณฑลยูนนานทานสามารถเดินเลนถายภาพทาความ
หวาดเสียวกับพื้นกระจกใสมองทะลุหุบเขาดานลาง และสนุกกับการลงสไลเดอร 
ยาว 1,500 เมตร ลงไปตามทาง โดยใชเวลาเพียง 1 - 2 นาที ก็สามารถลงถึง
ดานลางไดแลว 

 หมายเหตุ** หากทานไมสะดวกลงสไลเดอร สามารถเดินลงไดตามปกติ แตทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากราคารวมกับคาเขาถํ้า
อยูแลว สะพานแกวและสไลเดอรจําเปนตองตรวจสอบและรักษาความปลอดภัย
อยางสูงอยูตลอดจากรัฐบาลจีน ดังนั้น หากไมเปดใหนักทองเที่ยวเขาชม อัน
เนื่องจากสภาพอากาศที่ไมเอื้ออํานวย ทราบโดยทั่วกันวา เพื่อความปลอดภัยของ
นักทองเที่ยวท้ังสิ้น 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ดสมุนไพร 
ที่พัก โรงแรม YI SHANG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 



 

 

วันที่สี่ รานบัวหิมะ • วัดหยวนทง • อุทยานนํ้าตกคุนหมิง • ประตูมาทองไกหยก • 
อิสระชอปปم�งถนนคนเดินจินปم�ลู  • ทาอากาศยายนานาชาติคุนหมิงฉางสุย                                                                    
 (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 
 นําทานแวะชอปปم�ง รานบัวหิมะ พรอมชมครีมเป�าซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ บัว

หิมะ สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม  พุพอง และแมลงกัดตอย เปนยา
สามัญประจําบาน รานบัวหิมะและศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝ�าเทาเพื่อ
สุขภาพผอนคลายความเมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใคร จากน้ัน
อิสระชอปปم�ง ใหทานไดเลือกซื้อสินคาตาง ๆ รวมถึงสินคาของท่ีระลึกพื้นเมืองตาง 
ๆ เปนของฝาก  

จากน้ัน  นําทานเขาชม วัดหยวนทง  อารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดในคุนหมิงอายุ
เกาแกกวา 1,200 ป สรางขึ้นมาตั้งแตสมัยราชวงศถัง วัดที่ใหญและเกาแกของ
มณฑลยูนนาน ภายในวัดตกแตงรมรื่นสวยงาม กลางลานมีสระนํ้าขนาดใหญ มี
สะพานขามไปสู ศาลาแปดเหลี ่ยมกลางสระดานหลังวัด เปนอาคารสรางใหม
ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช (จําลอง) ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทย ใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว เนื่องจากวัดนี้ไดถูก



 

 

ทําลายในสมัยราชวงศหมิง และไดรับการบูรณะโดยหูซาน               ผูเปนคน
พลิกประวัติศาสตรจ ีน และทําใหประเทศจีนเกิดราชวงศชิง ภายในวัดเปน
ศูนยกลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย ไดแก นิกายมหาญาณ นิกายหินญาณ 
และนิกายลามะของทเิบต 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ! ขนมจีนขามสะพาน 
จากน้ัน  นําทานเดินทางสู อุทยานนํ้าตกคุนหมิง แลนดมารกใหมของเมืองคุนหมิง เปน

สวนสาธารณะขนาดใหญใจกลางเมือง ซึ่งเปดเมื่อไมนานมานี้ ถือเปนสถานที่
ทองเที่ยวแหงใหม เปนที่พักผอนหยอนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงและนิยมใน
หมูนักทองเที่ยว ใชเวลาสรางกวา 3 ป ดวยกัน ภายในประกอบไปดวยนํ้าตกใหญ
ยักษ ที่กวางถึง 400 เมตร และมีความสูงกวา 12.5 เมตร เบื้องลางนํ้าตกเปน
ทะเลสาบ 2 แหง ที่มีทางเดินพาดอยู หากเดินขึ้นไปบริเวณ Visitor's center 
จะสามารถชมวิวทะเลสาบกวางเหนือนํ้าตกไดอีกดวย สถานที่แหงน้ีสรางขึ้นดวย
ฝมือมนุษย โดยใชระยะเวลาในการสรางกวา 3 ป กับงบประมาณ 600 ลานบาท  

 
นําทานไปยัง ซุมประตูมาทองและซุมประตูไกหยก ตั้งอยูที่จัตุรัสใจกลางเมือง
คุนหมิง มีอายุรวม 400 ป สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ภาษาจีนเรียกวาจินหมา



 

 

และปم�จี จนเปนที่มาของชื่อถนนแหงน้ี สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง  ชวงแดดรมลม
ตก หากอากาศดี ๆ จะมี นักร อง นักแสดง มาทําการแสดงโชว บริ เวณน้ี                     
สรางบรรยากาศที่ครึกครื้น และไมควรลืมแวะเก็บภาพซุมประตูในชวงคํ่า เพราะจะ
เปนไฟประดับอยางงดงาม เปนจุดเช็คอินที่ไมควรพลาด ขามไปอีกฝم�งจะเปนถนน
คนเดิน ใหทานอิสระชอปปم�งที่ถนนที่เกาแกที่สุดของเมืองคุนหมิง ถนนคนเดินจินปم�
ลู เพลิดเพลินชอปปم�งสินคามากมาย ซึ่งถนนแหงน้ีเปนแหลงเสื้อผาแบรนดเนมทั้ง
ของจีนและตางประเทศ รานอาหาร เครื่องดื่ม ขนม รานขายของที่ระลึก รวมทั้ง
เครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม และยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

                           
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! อาหารกวางตุง  

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน 
วันที่หา ทาอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุย • ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                 

(-/-/-) 
00.55 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบินซานตง 
SHANDONG AIRLINES (SC) 
  เที่ยวบินที่ SC8885 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 20 นาที) 



 

 

02.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 
พรอมความประทับใจ 

 
 

** โรงแรมที่พักและโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับความเหมาะสม 
เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

โดยคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ** 
 

** นโยบายเพ่ือรวมสงเสริมสินคาพ้ืนเมือง คือรานผลิตภัณฑ บัวหิมะ ซึ่งจําเปนตองระบไุว
ในรายการทัวร เน่ืองจากมีผลตอราคาทัวรของทางบริษัทฯ หากลูกคาทานใดไมรวม

เดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพ้ืนเมืองหรือรานของรัฐบาลตามที่ระบุไวใน
รายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองชําระคาชดเชยเพ่ิม รานละ 3,000 บาท 

ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง ** 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

วันเดินทางราคา คุนหมิง แผนดินสแีดงตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจ่ือ สะพานแกว สายการ
บินซานตง (SC) 5 วนั 2 คนื 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง 
พัก

เดี่ยว 
15 ม.ค. 63 19 ม.ค. 63 SC8886/SC8885 7,900 7,900 7,900 2,500 
14 ก.พ. 63 18 ก.พ. 63 SC8886/SC8885 8,900 8,900 8,900 2,500 
19 ก.พ. 63 23 ก.พ. 63 SC8886/SC8885 7,900 7,900 7,900 2,500 
20 ก.พ. 63 24 ก.พ. 63 SC8886/SC8885 8,900 8,900 8,900 2,500 
21 ก.พ. 63 25 ก.พ. 63 SC8886/SC8885 8,900 8,900 8,900 2,500 
26 ก.พ. 63 1 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 7,900 7,900 7,900 2,500 
27 ก.พ. 63 2 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 8,900 8,900 8,900 2,500 
28 ก.พ. 63 3 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 8,900 8,900 8,900 2,500 



 

 

4 มี.ค. 63 8 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 8,900 8,900 8,900 2,500 
5 มี.ค. 63 9 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 8,900 8,900 8,900 2,500 
6 มี.ค. 63 10 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 8,900 8,900 8,900 2,500 
11 มี.ค. 63 15 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 8,900 8,900 8,900 2,500 
12 มี.ค. 63 16 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 8,900 8,900 8,900 2,500 
13 มี.ค. 63 27 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 8,900 8,900 8,900 2,500 
18 มี.ค. 63 22 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 8,900 8,900 8,900 2,500 
19 มี.ค. 63 23 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 8,900 8,900 8,900 2,500 
20 มี.ค. 63 24 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 8,900 8,900 8,900 2,500 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพรอมกรุปตามรายการที่ระบุ กรุงเทพฯ-คุนหมิง-กรุงเทพฯ 
สายการบิน Shandong Airlines (SC) เปนตั๋วหมูคณะ 

 ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 

 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ(โหลดไดทานละ 1 ใบ) 
 คาโรงแรมตลอดการเดินทาง (พักหองละ 2 -3ทาน)(กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 คาอาหารทุกม้ือตามรายการระบ,ุนํ้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ

กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง (ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขได
ป�วย) 

 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คานํ้าหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหาร และเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท - โทรสาร, มินิ

บาร ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การ

ประทวง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจาก
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงาน ทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศ 
ซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทําว ีซ าชาวตางชาติที่ไมได รับการยกเวนยื่นว ีซ าหมู คณะ ล ูกคาตองเปน
ผูดําเนินการย่ืนวีซาดวยตนเอง 

 คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ และตางดาว 
 คาวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีนแบบกรุป ทานละ 1,500 บาท (พาสปอรตไทย และ 

ไป - กลับพรอมคณะเทาน้ัน!! ) 
** ในกรณีตองย่ืนวีซาเด่ียวเขาประเทศจีน** 
- คาใชจายและบริการย่ืนวีซาเด่ียว ย่ืนแบบปกติ 4 วันทําการ  ทานละ 2,000 บาท  
- คาใชจายและบริการย่ืนวีซาเดี่ยว ย่ืนแบบดวน 2 วันทําการ  ทานละ 3,000 บาท 
(โปรดจัดเตรียมเอกสารใหพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา และสงเอกสารใหบริษัทอยางนอย

ที่สุด 2 วันทําการ กอนวันยื่นจริง ไมนับรวมวันยื่น ซึ่งเอกสารจะอยูกับสถานทูต ไม
สามารถดงึเอกสารกลับมาระหวางตรวจพิจารณาได) 

 คาทิปไกดทองถิ่น, พนักงานขับรถ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 1,500 บาท/
ทาน (เด็กชําระเทาผูใหญ)  

 คาทิปหัวหนาทัวรไทยแลวแตความพึงพอใจ 
 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ 
1. กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง ชําระมัดจําทานละ 5,000 บาท (ชวง

เทศกาลกรุณาชําระเต็มจํานวน) สวนที่เหลือพรอมคาวีซาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 20 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 



 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 10 ทานขึ้นไป มีหัวหนาทัวรไทย (ขนาดของกรุป
ไซสอาจปรับเพ่ิมขึ้นไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา) กรณีผูเดินทางมีไมถึงจํานวน
ดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เลื่อนวันเดินทาง หรือ
ยกเลิกการเดินทางโดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 7 - 10 วันกอนการเดินทาง 

3. กรณียกเลิก หากทานยกเลิกการเดินทางหลังชําระคามัดจําหรือชําระเต็มจํานวนแลว 
การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวรเทากับการยกเลิกทัวร ทางบริษัทฯ ไมสามารถคืน
เงินไดทุกกรณี แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาใชสิทธิ์แทนได โดยตองสงเอกสาร
ดําเนินการวีซาของผูเดินทางอยางนอย 10 วันกอนเดินทาง 

4. กรณีที่มีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋ว
รถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคา
ทัวร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบนิหรือเวลาบินโดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนา หากเกิดขอผิดพลาดใด ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
ทุกกรณี 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน, ราคา และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู

มีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไม
นอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการ
บินยกเลิกบิน, การประทวง,                 การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณี
ทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่
กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุ
สุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ 
ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลว
เปนการชําระเหมาขาด 

 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิมจากทาน กรณีที่ทานไมสามารถ
ไปเขาชมรานจําหนายสินคาพื้นเมืองตามโปรแกรมทัวร เชน รานบัวหิมะ รานใบชา 
รานผาไหม รานหยกหรือจิวเวลรี่ ตามนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวและสรางรายได
ใหทองถิ่นขององคการทองเที่ยวทองถิ่น เนื่องจากการเขาชมรานคาเหลานี้จะไดรับ
การสนับสนุนคาใชจายบางสวนจากองคการทองเที่ยวทองถิ่น ซึ่งมีผลทําใหคาทัวรถูก
ลง ดังนั้นหากทานไมเขาชมรานใดรานหนึ่งที่ระบุในโปรแกรมขางตนหรือทั้งหมด 
ยอมสงผลใหคาทัวรแพงขึ้น เนื่องทางทัวรไมไดรับการสนับสนุนคาใชจายที่เกิดการ
เขาชมรานคาฯ ซึ่งทางบริษัทฯ จําเปนตองเรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมจากทานนอกเหนือจาก
ที่ไดแจงไว 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการ
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะ ไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น 
ตามอัตราคานํ ้ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ปรับราคาตั๋ว
ดังกลาว 



 

 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไว
ขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight, 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปยกนํ้า การขีดเขียนรูปตาง ๆ 
หรือแมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. 
กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฏิเสธการ
เขา - ออกเมืองของทาน ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 รายการทัวรนี ้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง 
หลังจากไดรับการยืนยันที่นั่งจาก              สายการบิน และโรงแรมที่พักใน
ตางประเทศเปนที่เรียบรอย อยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุก
หนาอยางถองแท 

แลวจึงชําระคาใชจายเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 



 

 

กรณีย่ืนวีซาแบบกรุป : เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซาทองเที่ยว (เฉพาะพาสปอรตไทย
เทานั้น) 

 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับเขา
ประเทศไทย สแกนหนาพาสปอรต สีที ่ชัดเจน หรือถายจากมือถือ แบบเต็มหนาคูตาม
ตัวอยาง จะตองเห็นรายละเอียดครบถวนชัดเจน ไมตกขอบเลม ไมดํา ไมเบลอ และหาม
ขีดเขียนลงบนหนาหนังสือเดินทางและรูปถายโดยเด็ดขาด (หนังสือเดินทางตองไมมีการ 
ชํารุดใด ๆ ทั้งสิ้น มิเชนนั้น เจาหนาที่ตรวจคนเขา - ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของทานได) 

 รูปถาย รูปสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น หนาตรง เห็นหนาชัดเจน เห็นใบหู ไมยิ้ม

เห็นฟน เก็บผมใหเรียบรอย   หามสวมใสเครื่องประดับใด ๆ เสื้อตองเปนสีเขม เปนชุด
สุภาพ หามใสเสื้อแขนกุด, เส้ือท่ีโชวตั้งแตไหลลงมา, ชุดหนวยงานราชการ, ชุดครุย 

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดนิทางพรอมบิดาหรือมารดา 
 สําเนาสูติบัตร (ใบเกดิ) กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูตบิัตรตัวจริง 



 

 

 สําเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
 สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานบิดามารดา 
 กรณีชื่อไมตรงกับสตูิบตัร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางพรอมญาติ 
 สําเนาสูติบัตร (ใบเกดิ) กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูตบิัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
 สําเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานบิดามารดา 
 กรณีชื่อไมตรงกับสตูิบตัร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกใหโดยเขตหรือที่วาการอําเภอเทาน้ัน โดย

แสดงความสัมพันธวาเกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร ตองมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา 

กรณีย่ืนวีซาเดี่ยว : เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซาทองเที่ยว (เฉพาะพาสปอรตไทยเทานั้น) 
 หนังสือเดินทางเลมจริง ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับเขา

ประเทศไทย และตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา - ออก อยางนอย 2 
หนาเต็ม   (ตองไมมีการชํารุดใด ๆ ทั้งสิ้น มิเชนนั้นเจาหนาที่ตรวจคนเขา - ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได) 

 รูปถาย รูปสีขนาด 2 นิ้ว  พื้นหลังสีขาวเทานั้น หนาตรง เห็นหนาชัดเจน เห็นใบหู คิ้ว ไม
ยิ้มเห็นฟน เก็บผมใหเรียบรอย หามสวมใสเครื่องประดับใด ๆ เสื้อตองเปนสีเขม เปนชุด
สุภาพ หามใสเสื้อแขนกุด, เสื้อที่โชวตั้งแตไหลลงมา, เสื้อซีทรู, เสื้อลูกไม, ชุดหนวยงาน
ราชการ, ชุดครุย **รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิเทานั้น 
หามถายรูปเองและตองไมใชสติกเกอร รูปพิมพจากคอมพิวเตอร** 

 กรอกเอกสารในแบบฟอรมประกอบการยื่นวีซาทายโปรแกรม กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษใหครบถวน เพื่อผลประโยชนของตัวทานเอง โปรดรับทราบวา หากสถานทูต
ตรวจสอบพบขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซาเลมที ่มีปญหา (สถานทูตมีการ
โทรศัพทสุมตรวจ) 

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางพรอมบิดาหรือมารดา 
 สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตรตัวจริง 
 สําเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
 สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานบิดามารดา 



 

 

 กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางพรอมญาติ 
 สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
 สําเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานบิดามารดา 
 กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกใหโดยเขตหรือที่วาการอําเภอเทานั้น โดย

แสดงความสัมพันธวาเกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร ตองมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา 

โปรดอานรายละเอียดขอมูลที่ตองทราบสาํหรับการย่ืนวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน 
1. สถานทูตจีนอาจมีการเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบอันเปนเอกสิทธิ์

ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา 
2. วีซาผาน หรือ ไมผาน ขึ้นอยูกับดุจพินิจของสถานทูตเปนผูพิจารณาทั้งหมด 
3. เอกสารเรียกเก็บเพ่ิมเติม กรณีขอวีซาเดี่ยว สาวประเภทสอง ดารา นักขาว 
 หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มตีราประทับและลายเซ็น 
 หนังสือชี้แจงตัวเองเปนภาษาอังกฤษ ระบุวาไปเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
 สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 50,000 บาท  
 สําเนาทะเบียนบาน + สําเนาบัตรประชาชน  

**กรณี สาวประเภทสอง  ผูเดินทางตองเดินทางมาโชวตวัที่สถานทูต** 
**กรณี ดารา และนักขาว ไมตองโชวตัว แตหากสถานทูตเรียก ตองมา** 

4. เอกสารเรียกเก็บเพ่ิมเติม กรณีขอวีซาของบุคคลที่เกิดที่จีน, ไตหวัน, ฮองกง, มาเกา 
ใบเปลี่ยนสัญชาติ / PASSPORT จีนเลมเกา / PASSPORT ไทยเลมเกา ที่มีวีซาจีนในเลม 

/ ใบถิ่นที่อยู / เอกสารอื่น ๆ หากมีโปรดแนบมาดวย / ในกรณีที่เอกสารหาย ตองไปแจง
ความที่สถานีตํารวจและนําใบแจงความมาประกอบการยื่นวีซา 
** กรณีบคุคลที่เกิด จีน / ไตหวัน / ฮองกง / มาเกา   ไมไดใชเวลายื่นแค 4 วันทําการ 

ใชเวลากี่วันน้ันขึ้นอยูกบัทางสถานทูตพิจารณา โปรดเผ่ือเวลาสําหรับยื่นวีซา** 
5. ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และ

ยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา - ออกประเทศดวย
ตนเอง เนื ่องจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผู ใชบัตร 



 

 

APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย 

6. ผูถือพาสปอรตประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ ไมสามารถขอวี
ซาดวนได โดยมีประเทศดังน้ี 

ออสเตรีย  เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี 
ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอรแลนด โปแลนด นอรเวย 
โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอรแลนด เอสโทเนีย 

7. สําหรับทานที่เคยเดินทางไป 24 ประเทศดังน้ี ไมสามารถใชวีซากรุปเขาประเทศจีน
ได ตองย่ืนวีซาเด่ียว 

อิสราเอล / อัฟกานิสถาน / ปากีสถาน / อุซเบกิสถาน / ทาจิกิสถาน / เติรกเมนิสถาน / 
คาซัคสถาน / อิรัก / อิหราน / อียิปต / ซีเรีย / ซาอุดิอาระเบีย / เลบานอน / อินเดีย 
/  ศรีลังกา / ลิเบีย / ซูดาน / แอลจีเรีย / ไนจีเรีย / ตุรกี / เยเมน / โอมาน / 
จอรแดน / โซมาเรีย 

 



 

 

แบบฟอรมกรอกเอกสารเพ่ือประกอบการย่ืนขอวีซาเด่ียวเขาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดใหครบถวน และตรงตามความเปนจริงเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS / MRS. / MR.) NAME ................................................................... 
SURNAME...................................................................... 
โทรศัพทมือถือของตนเองที่ติดตอได........................................................... 
อีเมล................................................................................. 
(กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตอาจจะ
มีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
สถานภาพ        โสด     แตงงาน      หมาย       หยา    
 จดทะเบียน      ไมไดจดทะเบียน       
ช่ือคูสมรส....................................................................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
............................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย .................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
................................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.............................................................................................................. 
...........................................................................................................
รหัสไปรษณีย .................................โทร......................................  
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคย เดินทางเขาประเทศจีนแลว  
เมือง........................................................ 
เม่ือวันที่.................เดือน.................................ป...........................    
ถึง วันที่....................เดือน................................ป.......................... 
 
 
 



 

 

ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม   
 ไมเคย   เคย  โปรดระบ.ุ............................................................................ 
เม่ือวันที่....................เดือน................................ป............................   
ถึง วันที่..................เดือน...............................ป........................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ) 

 ( MISS / MRS. / MR.)  NAME - 
SURNAME........................................................................................................................ 

ความสัมพันธ .........................................................................  
อาชพี...................................................................................... 

 ( MISS / MRS. / MR.)  NAME - 
SURNAME........................................................................................................................ 

ความสัมพันธ .........................................................................  
อาชีพ...................................................................................... 
บุคคลที่ติดตอไดกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน................................................... 
เบอร........................................ความสัมพันธ............................ 
หมายเหตุ 
** หากเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม 

อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกในภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง โปรด
ทําความระเบียบอยางเครงครัด จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้  

** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได  หมายเลขโทรศัพท 02-2450888 


