
 

 

รหัสทัวร BID2000174 
ทัวรจีน มหัศจรรย...คุนหมิง กุยโจว 4 วัน 3 คืน (KY) 
คุนหมิง • กุยโจว • เมืองซิงอ้ี • ภูเขาหมื่นยอด • ลองเรือทะเลสาบหม่ืนยอด • เมืองอันชุน  
สวนซากุระผิงป�า • เขาซีซาน • ประตูมาทองไกหยก • ถนนคนเดินจินปم�ลู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
วันแรก กรุงเทพ • ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                                                            

ไ (-/-/) 
 
18.20 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 10 Row W 

เคานเตอรสายการบินคุนหมิงแอรไลน 
Kunming Airlines (KY) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกดานเอกสารและ
การเช็คอินแกทุกทาน 

21.25 น. ออกเดินทางสู เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยเที่ยวบิน KY 8370 (บริการอาหาร
และน้ําดื่มบนเคร่ือง) (ใชเวลาบิน 2 ช่ัวโมง 20 นาที+) 

 

 
 

 



 

 

วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุย • คุนหมิง • กุยโจว • เมืองซิงอี ้• ภูเขา
หม่ืนยอด (รวมรถแบตเตอรี)่  • ลองเรือทะเลสาบหม่ืนยอด • เมืองอันชุน                                     
 (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
00.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคนุหมิงฉางสุย ประเทศจีน (เวลาทองถิ่นเร็ว

กวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอย
แลว รับกระเป�าสัมภาระและนําทานเดินทางเขาสูที่พัก 

ที่พัก โรงแรม HUI SHANG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางไปยังเขตมณฑลกุยโจว อันมเีมืองกุยหยางเปนเมืองหลวงของมณฑล 

ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน มีพื้นท่ีขนาด 1 ใน 3 ของประเทศไทย
คือประมาณ 176,167 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งมณฑลราว 40 ลานคน สวน
ใหญเปนชาวฮั่น สภาพภูมิประเทศเปนแบบเทือกเขาสูง โดยเฉพาะดานตะวันตก สวน
ดานตะวันออกและใตพื้นท่ีคอนขางราบ พื้นทีสู่งเฉลี่ย 1,000 เมตรจากระดับน้ําทะเล 
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งป 14 -16 องศาเซลเซียส เย็นสบายตลอดทั้งป นําทาน
เดินทางไปยังซิงอี ้(ระยะทางประมาณ 297 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 
ชั่วโมง ) เมืองเล็ก ๆ ทีซ่อนตัวอยูในหุบเขา ตั้งอยูทางภาคตะวันตกเฉียงใตของ
มณฑลกุยโจว อาณาเขตติดตอกับมณฑลยูนนาน เมืองซิงอ้ีเปนศูนยกลางการคาท่ี
สําคัญแหงหน่ึง ปจจุบันม ีการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย และยังเปนเมืองที่พัฒนาการ
ทองเที่ยวทางธรรมชาติและธรณีวิทยาอยางรวดเร็วในระยะเวลาไมกี่ปที่ผานมา 

เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานชม ภูเขาหม่ืนยอด (รวมรถแบตเตอรี่) หรือช่ือที่ชาวจีนเรียกคือวานเฟง

หลิน สิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติที่นาท่ึง บริเวณน้ี เม่ือหลายลานปกอนเคยอยูใตทอง
มหาสมุทร การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทําใหน้ําเหือดหายไป เนินเขาหินปูนกวาหม่ืน
ลูกที่เคยอยูใตน้ําไดยายขึ้นมาเรียงรายยาวสุดลูกหูลูกตา ครอบคลมุพ้ืนที่กวางใหญ
เปนพัน ๆ ตารางกิโลเมตร กลายเปนทัศนียภาพราวกับภาพวาดสีน้ําของจีนสมัย
โบราณ ใหทานน่ังรถแบตเตอร่ีพรอมชมวิวธรรมชาติโดยรอบแบบพาโนรามาจากมุม
สูง เห็นเปนเนินเขาสลับซับซอนไมมีจุดสิ้นสุด รวมท้ังหมูบานและสายน้ําที่ผสมผสาน



 

 

กันออกมาไดอยางลงตัวหลังจากน้ันนําทานเดินทางไปยังทะเลสาบหม่ืนยอด นําทาน 
ลองเรือทะเลสาบหม่ืนยอด หรือ วานเฟงหู สัมผัสบรรยากาศทามกลางธรรมชาติที่
ถูกรายลอมไปดวยวิวภเูขาหมื่นยอด ที่น่ีเปนทะเลสาบทีใ่ชผลิตพลังงานไฟฟ�าไดรับ
การพัฒนาหลังจาก 

 
                เขื่อน Tianshengqiao แลวเสร็จ ระหวางการลองเรือทานจะไดพบกับ           

ปราสาทลึกลับกลางน้ํา ที่นักทองเที่ยวเรียกกันวาชื่อ Xingyi Castle ปราสาท
จําลองที่สรางขึ้นมาบนเกาะลอยกลางน้ํา มีทางเช่ือมเล็ก ๆ ทอดตัวมายัง อาคารแหง
น้ีแตเดิมเปนบอนแตถกูรัฐบาลปดระงับ ปจจบุันจึงม ีโปรเจค็ปรบัปรุงเปนที่พักเพ่ือ
สําหรับนักทองเที่ยวในอนาคต มองดูแลวปราสาทแหงน้ีเหมือนปราสาทดิสนียท่ีตั้งอยู



 

 

ทามกลางขุนเขา สวยงามเปนอยางมาก หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองอันชุน 
(ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

คํ่า  ไ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม LAN BO HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 
วันที่สาม เมืองอันชุน • สวนซากุระผิงป�า (รวมรถแบตเตอรี่) • คุนหมิง                                           

 (เชา/กลางวัน/เย็น) 
 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 
 นําทานชมความงดงามเหนือคําบรรยายในฤดใูบไมผลิ ณ สวนซากุระผิงป�า (รวมรถ

แบตแตอรี่) ที่น่ีมีพ้ืนที่ครอบคลุมถึงสองเมือง คือเมืองอันชุนและเมืองกุยหยาง 
เกลียวคลื่นสีชมพูขาวของซากุระกวา 5 แสนตน บนพื้นที่กวา 6,000 ไรน้ี ไมได
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เพราะที่น่ีอยูในเขตพื้นท่ีเพาะปลูกไมดอกที่ใหญที่สุดใน
มณฑลกุยโจว ซึ่งเร่ิมเปดดําเนินการมาตั้งแตป ค.ศ.1999 และยังมีพันธุไมอ่ืน ๆ อีก
กวา 10 ชนิด เชน ตนหอมหมื่นลี,้ ตนเมเปم�ลแดง, ตนการบรู, ตนซีดาร, ตนแมกโน
เลีย เพาะปลูกชามากกวา 2,000 ไร และตนพีชอีกกวา 3,000 ไร โดยทั้งหมดแลว
กินพื้นที่กวา 24,000 ไร รายรอบอยูทั่วบริเวณชายฝم�ง “ทะเลสาบหงเฟง” ซึ่งไดรับ
การขนานนามวาเปน “ไขมุกแหงที่ราบสูง” สีน้ําเงินของทะเลสาบตัดกับสีชมพูขาว
ของดอกซากุระ เกิดเปนภาพทิวทัศนที่งดงามเกินบรรยายและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกราว
กับสวรรคบนดิน  มีผูคนจํานวนมากที่ไดเห็นภาพยังเขาใจผิดวาเปนสถานที่ที่ไมมีอยู
จริง 



 

 

  **ดอกซากุระที่น่ีแบงออกเปนเปนพันธุท่ีออกดอกตอนตนเปนดอกสีขาวอมชมพู และ
ตอนปลายเปนดอกสีชมพูเขม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศของแตละป โดยปกติแลวซากุระ
ในกุยโจวจะผลิบานต้ังแตชวงตนเดือนมีนาคมไปจนถึงตนเดือนเมษายน ทั้งน้ีการผลิ
บานของดอกซากุระมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละป กรณีที่ดอกซากุระ
ยังไมบานหรือหมดฤดูกาลกอนกําหนด บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไ์มสามารถเปลี่ยน
รายการทองเท่ียวอ่ืนทดแทนได** 

 
เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานเยือน คุนหมิง เมืองหลวงแหงมณฑลยูนนาน เปนเมืองทาใหญอันดับ 4 ของ

จีนรองจากเซี่ยงไฮ ปกกิ่ง และกวางโจว ในภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน เปน
นครระดบัจังหวัด ศูนยกลางทางการเมือง เศรษฐกิจ คมนาคม และวัฒนธรรมของ
มณฑล สภาพอากาศ ฤดูหนาวไมหนาวจัด และฤดูรอนไมรอนมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 15 
-18 องศาเซลเซยีส เน่ืองจากมีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดป คุนหมิงจึงไดสมญา
นามวาเปน เมืองแหงฤดูใบไมผลิ 

คํ่า  ไ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ดสมุนไพร 
ที่พัก โรงแรม PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 
 



 

 

วันที่สี่ รานบัวหิมะ • เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเชา) • ประตูมาทองไกหยก • 
ถนนคนเดินจินปم�ลู •ทาอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุย • ทาอากาศยาน
นานาชาตสิุวรรณภูมิ  (เชา/กลางวัน/) 

 
เชา  ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 

นําทานแวะชอปปง รานบัวหิมะ พรอมชมครีมเป�าซูถัง หรือท่ีรูจักกันดีในชื่อ บัวหิมะ 
สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม  พุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญ
ประจําบานขนาดแทของชาวจีน 

จากน้ัน  นําทานชม เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเชา) ตั้งอยูหางจากศนูยกลางเมือง
คุนหมิงประมาณ 28 กิโลเมตร มีประวัตคิวามเปนมากวา 1,000 ป เขาซีซานแหงน้ี
ทานจะไดพบกับทิวทัศนอันงดงามของตัวนครคุนหมิง เบ้ืองลางและทะเลสาบเตียนฉือ
อันกวางใหญสุดสายตา ไดรับการขนานนามวา "ไขมุกทอแสงแหงที่ราบสูง" เรียกได 

 



 

 

                วาเปนวิวทองคําเลยก็วาได  สิ่งสําคัญไมแพกันคือการไดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีประจํา
อยูตามตําแหนงตาง ๆ ขึ้นไปตามทางเดินเลียบไหลเขา ไฮไลทสําคัญ!! การลอดซุม 

                ประตูมังกรหลงเหมินซึ่งสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง เชื่อกันวาเปนประตูแหงความ
มงคล ผูใดไดลอดจะประสบแตความสําเร็จโชคดี เจริญรุงเรือง คาขายมีกําไร 
ทรัพยสินเพ่ิมพูน คิดหวังอะไรก็สมปรารถนา 

 
บนเขาซีซาน มีจุดสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 5 จุด ที่หากใครมาแลว ไมไดสักการะขอพรถือวา
มาไมถงึ ไดแก 
 
จุดที่หนึ่ง เทพเจาไฉซิงเอี้ย หรือ เทพเจาแหงโชคลาภ วิธีการขอพรคือเอามือไปจับ
กอนทองแลวอธิษฐาน จากน้ัน กวักนํามาใสกระเป�าเงินของเรา เช่ือวาจะทําใหมีเงิน
ทองไหลมาเทมา เพิ่มพูนไมขาดสาย 
 
จุดที่สอง ศาลเจาตั่วเลาเอี้ย และ รูปปم�นงูพันเตา หรือ ศาลเจาพอเสือ สักการะ
องคเทพเจาตั่วเลาเอ้ีย และอยาลืมอธิษฐานขอพรรูปปم�นงูพันเตาคือใหลูบหัวเตาและ
ตัวงูที่พันอยูโดยรอบ เช่ือวาจะทําใหอายุยืน สุขภาพแข็งแรง 
 



 

 

จุดที่สาม บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์วัวกตัญู มีเรื่องเลาวา วัวตัวน้ีใชเขาเจาะหนาผาตรงหินน้ี
จนน้ําไหลออกมาเปนบอเล็ก ๆ ใหเจาของไดกิน เปนการสั่งสอนมนุษยวาอยาฆาสัตว
เพราะเขามีความกตัญูตอเจาของอยางมาก 
 
จุดที่สี ่ศาลเจาแมกวนอิมสงลูก คูรักที่แตงงานแลวอยากมีบุตร นิยมมาอธิษฐานขอ
บุตร 
 
จุดที่หา ซุมประตูมังกรหลงเหมิน หรือ ศาลเจามังกร เพ่ืออธิษฐานขอโชคลาภ 
วาสนา เหลือกินเหลือใช วิธีการคือใชมือขางหน่ึงลูบแกวมังกรที่อยูกลางซุมประตูและ
อีกมือหน่ึงลูบหัวปลาท่ีแกะสลักอยูขาง ๆ และขอพร จากน้ันไปไหวศาลเจากุยซิน 
ขาง ๆ ซึ่งเปนเทพเกี่ยวกับการศึกษา ขอพรเรื่อง การเรียน การสอบจะด ีเหมือนใน
สมัยกอนใครที่สอบจอหงวนก็จะมาสักการะบชูาเพื่อความเปนสริิมงคล 

เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ขนมจีนขามสะพาน 
จากน้ัน  นําทานไปยัง ซุมประตูมาทองและซุมประตูไกหยก ตั้งอยูที่จัตุรัสใจกลางเมืองคุนห

มิง มีอายุรวม 400 ป สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ภาษาจีนเรียกวาจินหมาและปم�จ ี
จนเปนที่มาของช่ือถนนแหงน้ี ชวงแดดรมลมตกหากอากาศดี ๆ จะม ีนักรอง 



 

 

นักแสดง มาทําการแสดงโชวบริเวณน้ีสรางบรรยากาศที่ครึกครื้น และไมควรลืมแวะ
เก็บภาพซุมประตูที่ประดับไฟสีทองอรามโดดเดนอยางมากในชวงคํา่ เปนจุดเช็คอินท่ี
หามพลาด และบริเวณน้ันเองเปนยานถนนการคาท่ีเกาแกและคึกคักที่สุดของนคร
คุนหมิง ยานถนนคนเดินจินปم�ลู ใหทานไดเพลิดเพลินชอปปงสินคามากมายทั้งสินคา
แบรนดเนมทั้งของจีนและตางประเทศ สินคาแฟชั่นวัยรุนรานอาหารเครื่องด่ืม ขนม 
รานขายของที่ระลึก รวมท้ังเครื่องประดบั อัญมณีช้ันเยี่ยม และยังมีสิ่งอํานวย               
ความสะดวกอ่ืน ๆ อีกมากมาย นอกจากน้ันแลวทานยังสามารถเดินเลนและเก็บ
ภาพถายสวย ๆ จากตึกอาคารแบบสมัยเกา ซุมประตูโบราณท่ียังคงรูปแบบ
วัฒนธรรมของจีนที่ซอนอยูตามจุดตาง ๆ ทั่วไปทั้งถนนอีกดวยไดเวลาอันสมควร นํา
ทานเดินทางสูสนามบิน 

17.20 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบินคุนหมิงแอร
ไลน Kunming Airlines (KY) 

  เที่ยวบินที่ KY8369 (บริการอาหารและน้ําดื่มบนเคร่ือง) (ใชระยะเวลาบิน
ประมาณ 2 ช่ัวโมง 20 นาที) 

18.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พรอม
ความประทับใจ 

 
 
** โรงแรมที่พักและโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับความเหมาะสม 
เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
โดยคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ** 
 
** นโยบายเพ่ือรวมสงเสริมสินคาพ้ืนเมือง คือรานผลิตภัณฑ บัวหิมะ ซ่ึงจําเปนตองระบุไวใน
รายการทัวร เน่ืองจากมีผลตอราคาทัวรของทางบริษัทฯ หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทาง
ตามรายการ หรือไมเขารานสนิคาพ้ืนเมืองหรือรานของรฐับาลตามที่ระบุไวในรายการทัวร 
ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองชําระคาชดเชยเพ่ิม รานละ 3,500 บาท ตอลูกคา 1 ทาน 
โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง ** 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

 
วันเดินทาง ราคา คุนหมิง กุยโจว Pingba Cherry Blossom 

สายการบินคุนหมิงแอรไลน (KY) 4 วัน 3 คืน 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดีย่ว 

6 มี.ค. 63 9 มี.ค. 63 KY8370 / KY8369 10,900 10,900 10,900 3,000 

7 มี.ค. 63 10 มี.ค. 63 KY8370 / KY8369 10,900 10,900 10,900 3,000 

11 มี.ค. 63 14 มี.ค. 63 KY8370 / KY8369 12,900 12,900 12,900 3,000 

12 ม.ีค. 63 15 มี.ค. 63 KY8370 / KY8369 13,900 13,900 13,900 3,000 

13 มี.ค. 63 16 มี.ค. 63 KY8370 / KY8369 13,900 13,900 13,900 3,000 

14 มี.ค. 63 17 มี.ค. 63 KY8370 / KY8369 12,900 12,900 12,900 3,000 

18 ม.ีค. 63 21 มี.ค. 63 KY8370 / KY8369 12,900 12,900 12,900 3,000 

19 มี.ค. 63 22 มี.ค. 63 KY8370 / KY8369 13,900 13,900 13,900 3,000 

20 มี.ค. 63 23 มี.ค. 63 KY8370 / KY8369 13,900 13,900 13,900 3,000 

21 มี.ค. 63 24 มี.ค. 63 KY8370 / KY8369 12,900 12,900 12,900 3,000 

25 มี.ค. 63 28 มี.ค. 63 KY8370 / KY8369 12,900 12,900 12,900 3,000 

26 มี.ค. 63 29 มี.ค. 63 KY8370 / KY8369 13,900 13,900 13,900 3,000 

27 มี.ค. 63 30 มี.ค. 63 KY8370 / KY8369 13,900 13,900 13,900 3,000 

28 มี.ค. 63 31 มี.ค. 63 KY8370 / KY8369 12,900 12,900 12,900 3,000 

2 เม.ย. 63 5 เม.ย. 63 KY8370 / KY8369 13,900 13,900 13,900 3,000 

3 เม.ย. 63 6 เม.ย. 63 KY8370 / KY8369 14,900 14,900 14,900 3,000 

4 เม.ย. 63 7 เม.ย. 63 KY8370 / KY8369 14,900 14,900 14,900 3,000 

 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินไป -กลบัพรอมกรุปตามรายการที่ระบุ กรุงเทพฯ – คุนหมิง - กรุงเทพฯ สาย

การบิน Kunming Airlines (KY) เปนตั๋วหมูคณะ 
 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก. ตอ 1 ใบ (โหลดไดทานละ 1 ใบ) 
 คาโรงแรมตลอดการเดินทาง (พักหองละ 2 - 3 ทาน) (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบ,ุ น้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คารถโคชรับ – สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตวุงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรบัอุบัติเหตรุะหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง (ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย) 
 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหาร และเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท - โทรสาร, มินิบาร ที่

ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประทวง, การ

จลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงาน ทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ 

 คาทําวีซาชาวตางชาติที่ไมไดรับการยกเวนยืน่วีซาหมูคณะ ลูกคาตองเปนผูดําเนินการยื่นวีซา
ดวยตนเอง 



 

 

 คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ และตางดาว 
 คาวีซาทองเท่ียวเขาประเทศจีนแบบกรุป ทานละ 1,500 บาท (พาสปอรตไทย และ ไป - 

กลับพรอมคณะเทาน้ัน!! ) 
** ในกรณีตองยื่นวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน** 
- คาใชจายและบริการยืน่วีซาเด่ียว ยื่นแบบปกติ 4 วันทําการ  ทานละ 2,000 บาท  
- คาใชจายและบริการยืน่วีซาเด่ียว ยื่นแบบดวน 2 วันทําการ  ทานละ 3,000 บาท 
- (โปรดจัดเตรียมเอกสารใหพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา และสงเอกสารใหบริษัทอยางนอย
ที่สุด 2 วันทําการกอนวันยื่นจริง ไมนับรวมวนัหยุด เสาร - อาทิตย วันหยุดที่สถานทูต
ประกาศและไมนับรวมวันยื่น ซึ่งเอกสารจะอยูกับสถานทูตไมสามารถดึงเอกสารกลับมา
ระหวางตรวจพิจารณาได) 

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

 คาทิปหัวหนาทัวรไทยแลวแตความพึงพอใจ 
 
 
 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 
1. กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง ชําระมัดจําทานละ 5,000 บาท (ชวงเทศกาล

กรุณาชําระเต็มจํานวน) สวนที่เหลือพรอมคาวีซาชําระกอนการเดนิทางไมนอยกวา 20 วัน 
มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ทานขึ้นไป มีหัวหนาทัวรไทย (ขนาดของกรุปไซสอาจ
ปรับเพ่ิมข้ึนไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา) กรณีผูเดินทางมีไมถึงจํานวนดงักลาว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เล่ือนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางโดย
จะแจงใหทานทราบลวงหนา 7 - 10 วันกอนการเดินทาง 

3. กรณียกเลิก หากทานยกเลิกการเดินทางหลังชําระคามัดจําหรือชําระเต็มจํานวนแลว การ
เล่ือนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวรเทากับการยกเลิกทัวร ทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนเงินไดทุก
กรณี แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาใชสิทธ์ิแทนได โดยตองสงเอกสารดําเนินการวีซาของ ผู
เดินทางอยางนอย 10 วันกอนเดินทาง 



 

 

4. กรณีทีม่ีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ต๋ัวเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋ว
รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวร เน่ืองจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบนิหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา หากเกิด
ขอผิดพลาดใด ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได  
 เท่ียวบิน ราคา และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบิน
ยกเลิกบิน, การประทวง,  การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธการเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่ง
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ี ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบรกิารของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 

 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มจากทาน กรณีที่ทานไมสามารถไปเขา
ชมรานจําหนายสินคาพื้นเมืองตามโปรแกรมทัวร เชน รานบัวหิมะ รานใบชา รานผาไหม ราน



 

 

หยกหรือจิวเวลร่ี ตามนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวและสรางรายไดใหทองถิ่นขององคการ
ทองเที่ยวทองถิ่น เน่ืองจากการเขาชมรานคาเหลาน้ีจะไดรับการสนับสนุนคาใชจายบางสวน
จากองคการทองเที่ยวทองถิ่น ซึ่งมีผลทําใหคาทัวรถูกลง ดังน้ันหากทานไมเขาชมรานใดราน
หน่ึงที่ระบุในโปรแกรมขางตนหรือทั้งหมด ยอมสงผลใหคาทัวรแพงขึ้น เน่ืองทางทัวรไมไดรับ
การสนับสนุนคาใชจายที่เกิดการเขาชมรานคาฯ ซึ่งทางบริษัทฯ จําเปนตองเรียกเก็บคาทัวร
เพ่ิมจากทานนอกเหนือจากที่ไดแจงไว 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิดสูญหายหรอื
ชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏเิสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบรกิารไมวากรณีใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะ ไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือ
คืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามัน
หรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิปรับราคาตั๋วดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษิัทฯ หรือชําระโดยตรง 
ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการนัตีมัดจํากบัสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมี
การคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะตองไมมีการชํารุด เปยกน้ํา การขีดเขียนรูปตาง ๆ หรือ
แมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ท่ีไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ 
PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฏเิสธการเขา - ออกเมืองของทาน 
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไมอนุญาตใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอน
การจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซึ่ง
เปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 



 

 

 กรณี “หญิงตัง้ครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท่ีชัดเจน ส่ิงน้ีอยูเหนือการควบคุมของบรษิัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทาน
ถูกปฏเิสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 รายการทัวรน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดรบั
การยืนยันที่น่ังจากสายการบิน และโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย อยางไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยาง
ถองแทแลวจึงชําระคาใชจายเพ่ือประโยชนของทานเอง** 

กรณียื่นวีซาแบบกรุป : เอกสารที่ใชในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว (เฉพาะพาสปอรตไทยเทาน้ัน) 
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายกุารใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับเขา

ประเทศไทย สแกนหนาพาสปอรต สีท่ีชัดเจน หรือถายจากมือถือ แบบเต็มหนาคูตามตัวอยาง 
จะตองเห็นรายละเอียดครบถวนชัดเจน ไมตกขอบเลม ไมดํา ไมเบลอ และหามขีดเขียนลงบน
หนาหนังสือเดินทางและรูปถายโดยเด็ดขาด (หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใด ๆ ทั้งสิ้น 
มิเชนน้ัน เจาหนาท่ีตรวจคนเขา - ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได) 

 รูปถาย รปูสขีนาด 2 น้ิว พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน หนาตรง เห็นหนาชัดเจน เห็นใบหู ไมยิ้มเห็น
ฟน เก็บผมใหเรียบรอย   หามสวมใสเครื่องประดบัใด ๆ เสื้อตองเปนสีเขม เปนชุดสุภาพ 
หามใสเส้ือแขนกุด, เสื้อท่ีโชวตั้งแตไหลลงมา, ชุดหนวยงานราชการ, ชุดครุย 

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางพรอมบิดาหรือมารดา 
 สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตรตวัจริง 
 สําเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
 สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานบิดามารดา 
 กรณีชื่อไมตรงกับสตูิบตัร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 

กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางพรอมญาต ิ
 สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
 สําเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 



 

 

 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานบิดามารดา 
 กรณีชื่อไมตรงกับสตูิบตัร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกใหโดยเขตหรือที่วาการอําเภอเทาน้ัน โดย

แสดงความสัมพันธวาเกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร ตองมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา 

 

 

 

 

 

 

 

กรณียื่นวีซาเด่ียว : เอกสารที่ใชในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว (เฉพาะพาสปอรตไทยเทาน้ัน) 
 หนังสือเดินทางเลมจริง ที่มีอายกุารใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับเขา

ประเทศไทย และตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา - ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   (ตองไมมีการชํารุดใด ๆ ทั้งสิ้น มิเชนน้ันเจาหนาท่ีตรวจคนเขา - ออกเมือง จะปฏิเสธ
การขอออกนอกประเทศของทานได) 

 รูปถาย รปูสขีนาด 2 น้ิว  พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน หนาตรง เห็นหนาชัดเจน เห็นใบหู คิ้ว ไมยิ้ม
เห็นฟน เก็บผมใหเรียบรอย หามสวมใสเครื่องประดบัใด ๆ เสื้อตองเปนสีเขม เปนชุดสุภาพ 
หามใสเส้ือแขนกุด, เสื้อท่ีโชวตั้งแตไหลลงมา, เส้ือซีทร,ู เส้ือลูกไม, ชุดหนวยงานราชการ, ชดุ
ครุย **รปูใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิเทานั้น หามถายรูปเอง
และตองไมใชสติกเกอร รูปพิมพจากคอมพิวเตอร** 

 กรอกเอกสารในแบบฟอรมประกอบการยื่นวซีาทายโปรแกรม กรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ
ใหครบถวน เพื่อผลประโยชนของตัวทานเอง โปรดรบัทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบพบ
ขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซาเลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจ) 



 

 

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางพรอมบิดาหรือมารดา 
 สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตรตวัจริง 
 สําเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
 สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานบิดามารดา 
 กรณีชื่อไมตรงกับสตูิบตัร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางพรอมญาต ิ
 สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
 สําเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานบิดามารดา 
 กรณีชื่อไมตรงกับสตูิบตัร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกใหโดยเขตหรือที่วาการอําเภอเทาน้ัน โดย

แสดงความสัมพันธวาเกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร ตองมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา 

 

 

โปรดอานรายละเอียดขอมูลที่ตองทราบสําหรับการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน 
1. สถานทูตจีนอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบอันเปนเอกสิทธ์ิของ

สถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา 
2. วีซาผาน หรือ ไมผาน ขึ้นอยูกับดุจพินิจของสถานทูตเปนผูพิจารณาทั้งหมด 
3. เอกสารเรียกเก็บเพ่ิมเติม กรณีขอวีซาเด่ียว สาวประเภทสอง ดารา นักขาว 

 หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็น 
 หนังสือชี้แจงตัวเองเปนภาษาอังกฤษ ระบุวาไปเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
 สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นต่ํา 50,000 บาท  
 สําเนาทะเบียนบาน + สําเนาบัตรประชาชน  

**กรณี สาวประเภทสอง  ผูเดินทางตองเดินทางมาโชวตัวที่สถานทูต** 
**กรณี ดารา และนักขาว ไมตองโชวตัว แตหากสถานทูตเรียก ตองมา** 
4. เอกสารเรียกเก็บเพ่ิมเติม กรณีขอวีซาของบุคคลท่ีเกิดที่จีน, ไตหวัน, ฮองกง, มาเกา 



 

 

ใบเปลี่ยนสัญชาติ / PASSPORT จีนเลมเกา / PASSPORT ไทยเลมเกา ที่มีวีซาจีนในเลม / 
ใบถิ่นที่อยู / เอกสารอ่ืน ๆ หากมีโปรดแนบมาดวย / ในกรณีที่เอกสารหาย ตองไปแจงความ
ที่สถานีตํารวจและนําใบแจงความมาประกอบการยื่นวีซา 

** กรณีบคุคลที่เกิด จีน / ไตหวัน / ฮองกง / มาเกา   ไมไดใชเวลายื่นแค 4 วันทําการ 
ใชเวลากี่วันน้ันขึ้นอยูกบัทางสถานทูตพิจารณา โปรดเผ่ือเวลาสําหรับยื่นวีซา** 
5. ผูท่ีประสงคจะใชหนังสอืเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวนการ

ทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา - ออกประเทศดวยตนเอง เน่ืองจาก
บริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตร
ของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยาง
นอย 2 อาทิตย 

6. ผูถือพาสปอรตประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ ไมสามารถขอวีซาดวน
ได โดยมีประเทศดังน้ี 

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



 

 

7. สําหรับทานที่เคยเดินทางไป 24 ประเทศดังน้ี ไมสามารถใชวีซากรุปเขาประเทศจีนได ตอง
ยื่นวีซาเด่ียวอิสราเอล / อัฟกานิสถาน / ปากีสถาน / อุซเบกิสถาน / ทาจิกิสถาน / เติรกเมนิ
สถาน / คาซัคสถาน / อิรัก / อิหราน / อียิปต / ซีเรีย / ซาอุดิอาระเบีย / เลบานอน / 
อินเดีย /  ศรีลังกา / ลิเบีย / ซูดาน / แอลจีเรีย / ไนจีเรีย / ตุรกี / เยเมน / โอมาน / 
จอรแดน / โซมาเรยี 

 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมกรอกเอกสารเพ่ือประกอบการย่ืนขอวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดใหครบถวน และตรงตามความเปนจริงเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS / MRS. / MR.) 
NAME ............................................................SURNAME............................................................ 
โทรศัพทมือถือของตนเองที่ติดตอได........................................................... 
อีเมล................................................................................. 
 
(กรุณาแจงเบอรที่ถกูตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตอาจจะมีการโทร
เช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
 
สถานภาพ        โสด     แตงงาน      หมาย       หยา    
 จดทะเบียน      ไมไดจดทะเบียน       
ช่ือคูสมรส....................................................................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
............................................................................................................................................... 
................................................................................................. รหัสไปรษณีย .................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
................................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................................
........................................รหัสไปรษณีย .................................โทร......................................  
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคย เดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมือง........................................................ 
เม่ือวันที.่................เดือน.................................ป...........................   ถึง  
วันที่....................เดือน................................ป.......................... 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม   ไมเคย   เคย   
โปรดระบุ............................................................................. 
เม่ือวันที.่...................เดอืน................................ป............................  ถึง  



 

 

วันที่..................เดือน...............................ป........................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 

 ( MISS / MRS. / MR.)  NAME – SURNAME 
........................................................................................................................ 
ความสัมพันธ ......................................................................... อาชีพ............................................................ 

 ( MISS / MRS. / MR.)  NAME – SURNAME 
........................................................................................................................ 
ความสัมพันธ ......................................................................... อาชีพ.................................................................... 
บุคคลที่ติดตอไดกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน...................................................เบอร........................................
ความสัมพันธ............................ 
 
หมายเหต ุ
** หากเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม อาจทําให

ทานเกิดความไมสะดวกในภายหลัง ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง โปรดทําความระเบียบ
อยางเครงครัด จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี   

** แผนกกงสุล สถานทตูจีน สามารถสอบถามได  หมายเลขโทรศัพท 02-2450888 


