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MU116: ทวัรค์นุหมงิ ภเูขาหมิะเจยีวจือ่ ตงชวน 4 วนั 3 คนื 

 ⭐คนุหมงิ นครแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิอากาศเย็นสบายตลอดปี 

 ⭐ตืน่ตาตืน่ใจของแผน่ดนิสแีดง ทีเ่มอืงตงชวน 

 ⭐ชมความงาม ภเูขาหมิะเจยีวจือ่ ความสงูกวา่ 4,223 เมตร 

 ⭐สวนน า้ตกคนุหมงิ น า้ตกฝีมอืมนุษยใ์หญท่สีดุในเอเชยี 

 ⭐นมสัการองคจ์ าลองพระพทุธรปูพระพทุธชนิราช วดัหยวนทง วดัเกา่อายุ
พนัปี 

 ⭐สมัผสัมนตรเ์สนห่แ์หง่อดตี เมอืงโบราณกวนตู ้

 ⭐พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว เมอืงคนุหมงิ 1 คนื, เมอืงตงซวน 2 คนื 

 ⭐เมนูสดุพเิศษ สกุีเ้ห็ด , อาหารกวางตุง้ *คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่* 

 ⭐บนิตรงโดยสายการบนิ China Eastern 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก 

อาย ุ2-18 ปี 

 

Infant  

อาย ุ0-2 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

26-29 ก.พ.63 8,898 
 

11,898 
 

 

 

 5,000 

ไมร่วมคา่วซีา่ 
 

 

3,500 24 

7-10 ม.ีค.63 8,898 

 

11,898 3,500 24 

13-16 ม.ีค.63 9,898 12,898 3,500 24 

21-24 ม.ีค.63 9,898 12,898 3,500 24 

26-29 ม.ีค.63 9,898 12,898 3,500 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก: ท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิคุนหมงิ-สวนน า้ตกคุณหมงิ-สวนผลไม-้ถ่านเตีย้น    --,

เทีย่ง,เย็น                                                          

04.30. น.   พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 4 สายการบนิ China 

Eastern  

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจ เช็คสัมภาระและเอกสารการ
เดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

07.50 น.  เดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิ China Eastern เทีย่วบนิที ่MU2584 

*บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง* 
 

11.40 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานคุนหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในมณฑลยูนนาน มปีระชากร 33
ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถึง 24เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถ ึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือ
ระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมงิไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ล ิเพราะมภีูมอิากาศทีเ่ย็น  
สบายตลอดทัง้ปี ไมร่อ้นหรอืหนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วกค็อืธรรมชาตทิีส่วยงาม 
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม สวนน ้าตกคุนหมิง (Kunming 

Water fall Park) แลนดม์ารค์ใหมข่องคนุหมงิ 
ถอืเป็นน ้าตกฝีมอื มนุษยท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี มี
ความสงูกว่า 12.5 เมตร มคีวามกวา้ง 400 เมตร 
มจีุดประสงคใ์นการสรา้งหลัก ๆ เพือ่เป็นทีผ่ันน ้า
กว่า  10 ลา้นลูกบาศก์ฟุตจากแม่น ้ า Niulan 

ทอ้งถิน่ไปสูท่ะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบทีใ่หญ่
ที่สุดในช่องแคบยูนนาน นอกจากน้ียังช่วย
ป้องกันน ้าท่วมและท าหนา้ที่เป็นที่เก็บน ้ายามฉุกเฉินของประชาชน ที่ส าคัญ
โครงการยังไดก้อ่สรา้งเป็นลักษณะน ้าตกสาธารณะ สรา้งความบันเทงิ ใหผู้ค้นมา
เยีย่มชมและผ่อนคลายได ้ใชเ้วลาสรา้ง 3 ปี และใชเ้งนิไปเกอืบ 600 ลา้นบาท น า
ท่านแวะชม สวนผลไม ้ใหท้่านไดพ้บกับวถิชีวีติชาวไร่ของชาวจนี ชมวธิกีารปลกู 
การดแูลรักษาผลสตรอเบอรร์ี ่และใหท้า่นอสิระเลอืกเกบ็สตรอวเ์บอรร์ี ่และเลอืกชมิ
ไดส้ดๆจากไร่  **หมายเหตุ: การชมไร่สตรอวเ์บอรร์ี่ขึน้อยู่กับฤดูกาลนัน้ๆ หาก ณ วันเดนิทางหากไม่มี
ผลสตรอวเ์บอรร์ี่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้ส ิน้ เน่ืองจากไม่มคี่าเขา้ชม โดยไม่
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

เดนิทางสู ่เมอืงถานเตีย้น (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ช.ม.)  
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

: เขา้สูท่ ีพ่กั Wangtong International Garden Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   
วนัทีส่อง: คุนหมงิ-ภูเขาหมิะเจีย่วจือ่(รวมรถแบตเตอรี+่กระเชา้)-ตงชวน-แผ่นดนิสแีดง+พระ

อาทติยต์ก                                                                           

 อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                          

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    
น าทา่นขึน้ชม ภเูขาหมิะเจยีวจือ่ น ัง่รถของอทุยาน จากนัน้ น ัง่กระเชา้ ขึน้สูด่า้นบนของภเูขา ทีร่ะดับ
ความสูงกว่า 4,223เมตร (เหนือระดับน ้าทะเล) ภูเขาหมิะเจี้ยวจื่อนับเป็นแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ของ
มณฑลยนูนาน ใหท้า่นไดส้มัผัสธรรมชาต ิและความสวยงาม ชว่งหนา้หนาวระหวา่งทางทา่นยังไดพ้บ สิง่



 

 

มหัศจรรยม์ากมาย อาท ิสนตูเ้จียง หรือ สนอาซาเรีย น ้าของน ้าตกทีจั่บตัวเป็นน ้าแข็ง เป็นตน้ ส่วนใน
ระดับทีค่วามสูง 3,800-4,100 เมตร มทีะเลสาบภูเขาทีม่ชี ือ่เรียกว่า  “สระน า้แห่งสรวงสรรค”์ (ช่วง
หนา้หนาว พ.ย.-ม.ีค.ของทกุปี จะมหีมิะปกคลมุ ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงตงชวน หรอืทีเ่รยีกวา่ แผน่ดนิสแีดง (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ช.ม.)
เป็นอ าเภอทีอ่ยูใ่นเขตปกครองของเมอืงคนุหมงิ อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน มภีมูิ
ประเทศเป็นทวิเขาสลับซับซอ้น ชาวบา้นประกอบอาชพีปลูกขา้วสาลมัีนส าปะหลัง พืชผัก และดอกไม ้
นานาพันธุ ์ท าใหเ้กดิสสีนัมากมายของดอกไมต้ัดกับดนิสแีดง ท าใหไ้ดรั้บขนานนามวา่ เมอืงภเูขาเจ็ดส ี
น าท่านชม แผ่นดนิสแีดง พื้นแผ่นดนิทีเ่ป็นเน้ือดนิสแีดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตุเหล็ก และแร่
ธาตุอืน่ๆในเน้ือดนิ จงึท าใหพ้ื้นทีบ่รเิวณน้ีเป็นทัศนียภาพทีส่วยงาม สสีันสดใส พืชผักทีป่ลูกในบรเิวณ
พื้นที่น้ี ไดแ้ก่ พวกมันฝร่ัง ขา้วโอ๊ต ขา้วโพด และอื่นๆ สีสันของพืชผักพวกน้ี อีกทัง้ขนาดของตน้ที่
แตกต่างกันไป ก็ท าใหเ้กดิภาพทีส่วยงาม แปลกตา และเมือ่ถงึฤดูเก็บเกีย่ว พืน้ดนิสแีดงฉาน ก็เผยโฉม
ออกมาใหเ้ห็น เป็นความสวยงามไปอกีแบบ ตงชวนยังเป็นดนิแดนบรสิทุธิท์ีรู่จ้ักกันดใีนนักถา่ยรูปชาวจนี 
และไดรั้บยกย่องใหเ้ป้นจุดทีม่ภีูมทิัศน์สวยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของจนีเป็นอ าเภอทีอ่ยู่ในเขตปกครองของ
จังหวัดคนุหมงิอยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน ฤดกูาลเพาะปลกูของเมอืงตงชวนใน 1 
ปี ชว่งม.ีค. จะปลกูผัก ท าใหเ้หน็สเีขยีวสลบักับสแีดงของพืน้แดง ,ชว่งก.ค.-ต.ค. ปลกูดอกมาสตารด์ขาว 
ท าใหเ้ห็นทุง่สขีาวอันกวา้งใหญไ่พศาล นอกฤดเูพาะปลกู สว่นใหญจ่ะเป็นพืน้ดนิสแีดง สสีม้ ตัดกับสอีืน่ๆ
บา้ง ท าใหเ้กดิภาพทีส่วยงาม แปลกตา *ชว่งหนา้หนาวจะปกคลมุดว้ยหมิะกรณีสภาพอากาศเอือ้อ านวย* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
: เขา้สูท่ ีพ่กั Wangtong International Garden Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   

วนัทีส่าม: ตงชวน-คนุหมงิ- อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ-OPTION: โชวน์กยงูDynamicYunnan         
             อาหาร
เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    
น าทา่นเดนิทางกลับสู ่คนุหมงิ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ช.ม.)  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

แวะ รา้นบวัหมิะ และศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีนวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กับ
ยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้าใครพรอ้มชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รูจั้กกันดีในชื่อ “ครมีบวัหมิะ” 
สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกัดตอ่ยเป็นยาสามัญประจ าบา้น  จากนัน้แวะ
ชม หยกจนี ทีม่คีุณภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผี
เซยีะสตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง  

 จากนัน้ใหท้่าน อสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของเมอืงคุนหมงิ ซึง่ม ีซุม้ประตูมา้ทอง และ ซุม้
ประตูไกห่ยก ภาษาจนีเรยีกว่า จนิหมา่ และ ป้ีจ ีจนเป็นทีม่าของชือ่ถนนแห่งน้ี โดยซุม้มา้ทองและไก่
มรกตมอีายุร่วม 400 ปี สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ ในถนนย่านการคา้แห่งน้ี เป็นแหล่งเสือ้ผา้แบรนด์
เนมทัง้ของจนีและต่างประเทศ รวมทัง้เครือ่งประดับ อัญมณีชัน้เยีย่ม รา้นเครือ่งดืม่ รา้นอาหารพืน้เมอืง 
และรา้นขายของทีร่ะลกึ ฯลฯ นอกจากน้ียังมสี ิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆ อกีมากมาย 

OPTION: โชวน์กยงูDynamicYunnan (ราคา300 หยวน/ทา่นตดิตอ่ไดท้ีห่วัหนา้ทวัร)์ 

 การแสดงโชว ์แสง ส ีเสยีง ตระการตา เล่าเรือ่งราวชวีติความเป็นอยูแ่ละเอกลักษณ์ของชนเผา่กลุม่นอ้ย
ยนูนานตัง้แตอ่ดตี,ปัจจุบัน ผลงานการแสดงก ากับโดยนักเตน้ชือ่ดังหยางลีผ่งิ หนึง่ในนักเตน้ทีม่ชี ือ่เสยีง
ที่สุดของจีน ใหท้่านไดช้มอลังการโชว์ตื่นตาตื่นใจไปกับท่วงท่าลีลาของนักแสดงและเสียงดนตรี
ประกอบสไตลย์นูนาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษสกุีเ้ห็ดพรอ้มน า้จ ิม้รสเด็ด 

: พกัที ่LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  
วนัทีส่ ี:่   วดัหยวนทง-เมอืงโบราณกวนตู-้OPTION1: เขาซซีาน+

ประตมูงักร     

                   คนุหมงิ-ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ                              
   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                     

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    



 

 

น าท่านเขา้ชม วดัหยวนทง ซึง่เป็นวัดทีใ่หญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตัง้อยู่ทีถ่นนหยวนทงเจยีง
เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาทีใ่หญท่ีส่ดุในคนุหมงิอายุ  เกา่แกก่วา่พันปีภายในวัดตกแตง่ร่มรืน่สวยงาม
กลางลานมีสระน ้าขนาดใหญ่ มีสะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดา้นหลังวัดเป็นอาคาร
สรา้งใหม่ประดษิฐานพระพุทธรูปพระพุทธชนิราช(จ าลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
นายกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ที ่วัดหยวนทงแหง่น้ี   
แวะชมโรงงานผลติผา้ไหม อันลอืชือ่ของจนี วธิกีารน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้เพือ่มาท าไสน้วม
ผา้หม่ไหม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษอาหารกวางตุง้ 

 น าท่านสูย่่านการคา้ของ เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีไ่ดรั้บการฟ้ืนฟูใหเ้ป็นแหล่งการคา้ 
แหล่งซอ้ปป้ิงเสือ้ผา้อาหารพื้นเมอืงขนมและลานเอนกประสงคท์ีช่าวจีนในคุณหมงิทุกเพศทุกวัยจะมา  
เดนิเลน่ พักผอ่นหยอ่นใจ ในบรรยากาศแบบเมอืงโบราณ ทีส่รา้งขึน้มาเพือ่เป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
ของรา้นคา้รา้นขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบธเิบต และ
ดา้นหลังของเมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้ของวัดลามะ หรอืวัดธเิบต เมอืงโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความ
เป็นอยูข่องชาวจนีในคนุหมงิทีม่หีลากหลายชาตพิันธ ์แตอ่ยูร่่วมกันไดอ้ยา่งกลมกลนื  
OPTION1: เขาซซีาน+ประตมูงักร (ราคา300 หยวน/ทา่นตดิตอ่ไดท้ีห่วัหนา้ทวัร)์ 

เขาซซีาน เป็นวัดในลัทธเิตา๋ สรา้งในชว่ง ค.ศ.1718-1843 มปีระวัตคิวามเป็นมานับ 1,000 ปี คนจนีเชือ่
กันว่าเมือ่มาถงึคนุหมงิแลว้จะตอ้งมาทีเ่ขาซซีานแห่งน้ีเพือ่ไปลอดประตมัูงกร เมือ่ลอดแลว้สิง่ทีไ่มด่กี็จะ
หายไปและจะมคีวามโชคดเีพิม่ขึน้รอ้ยเทา่พันเทา่ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
 ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานคนุหมงิ  
23.00 น.  เดนิทางกลับสู ่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ China Eastern เทีย่วบนิที ่MU2583 

*บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง* 

00.45+1 น. เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
 

------------------------------ 

 

 

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เน่ืองจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจีน ทุก
เมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, 
หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีน
ใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับ
ความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่่วมเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุไว ้
ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกด์
ทอ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
 

- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเตม็ใจของผูซ้ือ้
ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กับรา้นคา้ ดังนัน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ และ
คณุภาพของสนิคา้ทีไ่มไ่ดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจ าเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครัง้ 
 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่่างจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์กุครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทกุหนา้ และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบรษัิทฯ จะ
องิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 



 

 

 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทาง
มาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 
(ความล่าช้าของเที่ยวบนิ การยกเลกิเที่ยวบนิ มีการยุบเที่ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมีการ
เปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ
พาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไม่
สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุป๊) 
1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีปูทา่น) แบบเต็มหนา้
รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ ไมต่ดิแสงไฟ/แฟลช หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.รปูถา่ยสพีืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ สามารถใชม้อืถอืในการถา่ยไดเ้ลย *หา้มใสเ่สือ้สขีาวและเครือ่งประดับในการถา่ยรูป* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลกูคา้ถอืไปที่
สนามบนิเอง ณ วันเดนิทาง   หนังสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่นัน้!!รับผดิชอบกรณีทีท่า่นลมื หรอื น า
หนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

หมายเหต:ุ หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารุด เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง 

จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได ้

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอ้มลูกับทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ออกเดนิทางข ัน้ต า่  15ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 

อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – คณุหมงิ(KMG) – กรงุเทพฯ(BKK)  
2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกันจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 
5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดได ้1 ใบเทา่นัน้ น ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

6.คา่ประกันอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิท
ท าไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกนัชวีติ ทกุ
กรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ใชจ่้ายสว่นตวัทีน่อกเหนือจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

2.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
3.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊    ทา่นละ 1,500 บาท 

3.1 คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบเดีย่วทางบรษิทัฯยืน่ให ้  ทา่นละ 2,200 บาท **ยืน่แบบเดีย่ว 4 วนัท าการ** 

--(คา่วซีา่เดีย่ว1,700+คา่บรกิารในการยืน่ 500) ไมร่วมเก็บเอกสาร-- 
3.2 คา่วซีา่จนีแบบเดีย่วดว่นทางบรษิทัฯยืน่ให ้       ทา่นละ 3,500 บาท **ยืน่แบบเดีย่ว 2 วนัท าการ** 



 

 

--(คา่วซีา่เดีย่วแบบดว่น 3,000+คา่บรกิารในการยืน่ 500) ไมร่วมเก็บเอกสาร-- 
4.คา่ใชจ่้ายสว่นตวัทีน่อกเหนือจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  
5.คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

6.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

7.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่
น ้าหนักกระเป๋ากับสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

8. (8.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  
    (8.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  
9. คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ
 

 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 5,500 บาทตอ่ทา่น  และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ 
(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ าหรอืช าระไม่ครบหรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอื
ยกเลกิการเดนิทาง)   

 
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบุบนหนา้ตั๋ว
เท่านัน้ เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจ า หรอื ค่าทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น
การเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะ
ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และ
บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้น้ีตอ้งขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของแตล่ะ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการ
เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ



 

 

ประเทศในรายการทอ่งเทีย่วอันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข
กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่น
สามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้
ละเอยีด) 
14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 

กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลายนิว้มอื 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เล่มปัจจุบันทีม่อีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวันหมดอายุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับ
มาถงึประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เลม่เกา่ เคยไดรั้บวซีา่จนี กรุณาถ่ายส าเนาหนา้พาสปอรต์เลม่เกา่ และส าเนาหนา้วี
ซา่จนี จัดสง่ใหก้ับทางบรษัิทฯ ** 
 

2.รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาวเทา่น ัน้ ขนาด 2x2นิว้ หรอื 4.5x4.5cm สีเ่หลีย่มจตัรุสั  
จ านวนทา่นละ 2 ใบ >>รูปถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน<< 

หา้มตกแตง่รูป, หา้มสวมแวน่ตา, หา้มใสเ่ครือ่งประดับ, หา้มใสค่อนแทคเลนส,์ หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถ่ายตอ้งเปิด
ใหเ้ห็นหนา้ผาก และเห็นใบหชูดัเจน โดยตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยช ารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.เอกสารสว่นตวั 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดังน้ี 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร (ของเด็ก) 
 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาใบจดทะเบยีนสมรส (ของบดิาและมารดา) 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดังน้ี 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร (ของเด็ก) 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบัตร (ของบดิาและมารดา) 
 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ของบดิาและมารดา) 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 



 

 

โดยตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมีหนังสอื
รับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรือหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้
บุตรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับ
บคุคลทีส่าม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ่้ายการเดนิทางใหก้บัเดก็ โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอ
ตามหลักฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมี
นายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมาย
ทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ี่
รับยื่นวีซ่า กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ี
อ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4.เงือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่ประเทศจนี 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวซี่า กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยื่นวซี่าทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 
เน่ืองจากบรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพื่ออนุมัตคิ ารอ้งขอวซี่า และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ
กรอกประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกับความเป็น
จรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 

5.กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(ลกูคา้ตอ้งท าการยืน่วซีา่เดีย่วดว้ยตนเอง)  
กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอ้มลูกับทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซี่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เน่ืองจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่น
จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXAMPLE 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 
ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 4 วันท าการ 

กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (MR , MRS , MISS , MASTER)   ............................................................................................. 

2. ทีอ่ยู ่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์.............. 

3. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจุบัน กรณีไมต่รงกับส าเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์.............. 

4.โทรศัพทม์อืถอื ...............................  บา้น ............................  อเีมลแ์อดเดรส ................................................ 
5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)      หยา่รา้ง    หมา้ย           อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ .......... 

6.ชือ่-สกลุ คูส่มรส ...................................................... เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

7.ชือ่-สกลุ บตุร (ถา้ม)ี ................................................. เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

8.ชือ่-สกลุ บดิา .......................................................... เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

9.ชือ่-สกลุ มารดา ........................................................เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

10.อาชพีปัจจุบัน (กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) ........................................... ต าแหน่ง................................  

     ชือ่ บรษัิท/รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย ................................................................................................. 

     ทีอ่ยู ่เลขที ่............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ....................................... 
     อ าเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย ์.............. เบอรโ์ทรศัพท.์.................... 

11.ทา่นเคยไดร้ับวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ ใชไ้ดตั้ง้แตวั่นที ่................................. ถงึวันที ่.....................................  

12.ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ เหตผุลทีท่า่นถกูปฎเิสธวซีา่ ..................................................................  
   

หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางทีค่อย

ใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  

** เอกสารเพิม่เตมิ ** 

ขอความร่วมมอืผูส้มัครผูส้มัครวซีา่จนี ด าเนนิการเพิม่เตมิ ดังนี้  

 1.ปริน้เอกสารใบสมัครวซีา่จนี หนา้ที4่ (Application Chinese visa) 

 

 

 

 

  
      ** ไฟลเ์อกสารส าหรับปริน้ อยูห่นา้ถัดไป ** 



 

 

 2.เซ็นชือ่ใหเ้หมอืนกับหนา้พาสปอรต์เพยีง 1 จุดเท่านัน้ 

 3.จัดสง่ใหบ้รษัิทฯ พรอ้มเอกสารทีใ่ชย้ืน่วซีา่ รูปถา่ย และพาสปอรต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


