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คนุหมิง ภเูขาหมิะเจี๊ยวจือ่ 

แผ่นดินสแีดงตงชวน ถ ้าจิว่เซียง  

5 วนั 4 คนื  โดยสายการบนิลคักี้  แอร ์
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หมายเหต ุ: ราคาขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจนีแบบกรุป๊ท่านละ 1,000 บาท  

 ค่าทิปท่านละ 200  หยวน 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-คุนหมิง   ✈ 
HUI SHENG HOTEL  
หรือเทียบเท่า   

2 คุนหมิง-ถ ้ าจ่ิวเซียง(รวมล่องเรือ+กระเช้า)-เมืองตงชวน-แผ่นดินสี
แดง 

O O O 
HONG TU YIN XIANG 
HOTEL หรือเทียบเท่า   

3 ภูเขาหิมะเจ๊ียวจ่ือ(รวมกระเชา้+รถแบตเตอร่ี)-เมืองถางเต้ียน O O O 
FENG YI HOTEL  
หรือเทียบเท่า   

4 เมืองถางเต้ียน-คุนหมิง-เขาซีซาน-ทะเลสาบเตียนฉือ-ประตูมา้ทอง
ไก่หยก 

O O O 
LONGWAY HOTEL  
หรือเทียบเท่า   

5 วดัหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู-้คุนหมิง-กรุงเทพ ฯ O O ✈  

 

 

 

ไฮไลท.์.... ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 

1.สมัผสัความสวยงาม ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสแีดง...ที่เมอืงตงชวน 

2.สมัผสัความเยน็และหมิะ...ภูเขาหมิะเจีย๊วจื่อ 

3.ชมหนิงอก หนิยอ้ยรูปร่างแปลกตา ....ถ า้จิ่ วเซียง 

4. เมนู พิเศษ!! สุกี้เหด็ อาหารกวางตุง้ เป็ดย่างอี้เหลยีง 

5. น า้เปล่าวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

6. น า้หนกักระเป๋าท่านละ 20 กโิลกรมั 
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วนัแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ-คุนหมิง 

18.00 น. คุณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั้น 4 ประตูทางเขา้ 6 เคาน์เตอร์ M  

สายการบินลคัก้ี แอร์ (8L) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจ 

เช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

21.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยเท่ียวบินท่ี 8L9598 

00.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนาน มี
ประชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถึง 24 เผา่ ครอบคลุมพื้นท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสู่งเหนือ
ระดบัน ้ าทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ เพราะมีภูมิอากาศท่ีเยน็สบาย
ตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแลว้ ส่ิงท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวก็คือธรรมชาติท่ีสวยงาม ผา่นพิธี
การตรวจคนเขา้เมือง  น าท่านสู่โรงแรมท่ีพกั 

ทีพ่กั โรงแรม    HUI SHENG HOTEL หรือเทยีบเท่า   

วนัทีส่องของการเดินทาง    คุนหมิง-ถ า้จิ่วเซียง(รวมล่องเรือ+กระเช้า)-เมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

เดินทางสู่ถ ้าจ่ิวเซียง ชมความงามของหินงอกหินยอ้ยรูปร่างแปลกตา ซ่ึงก็เกิดจากการกดัเซาะของน ้าและการ
กดัเซาะของภูเขาไฟโบราณ จนท าใหเ้กิดเป็นโพรงถ ้า ภายในถ ้าแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือนัง่เรือชมความ
สวยงามของช่องแคบชัง่อินเสีย ทั้งสองขา้งเป็นหนา้ผาท่ีมีความสูงถึง 150 เมตร ส่วนท่ีสองจะเป็นถ ้าธรรมชาติ
ซ่ึงเคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของคนเผา่นอ้ยในสมยัก่อน ส่วนท่ีสามจะเป็นถ ้าน ้า ในถ ้าประกอบดว้ยน ้าตกสามีภรรยา 
แปลงนาขั้นบนัไดร้อยชั้น ความน่าสนใจนอกจากรูปร่างท่ีสวยงามของตวัหินแลว้ ยงัมีการจดัแสงสีสลบัไปมา 
ทั้งเขียว แดง เหลือง น ้าเงิน ท าใหใ้นถ ้าจ่ิงเซียงกลายเป็นอีกโลกหน่ึงท่ีอยูใ่ตผ้ืนพิภพ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน  หรือท่ีเรียกวา่ หงถู่ต้ีแปลวา่ แผน่ดินสีแดง เป็นอ าเภอท่ีอยูใ่นเขตปกครองของ

เมืองคุนหมิง อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาท่ีดอกไมห้ลากหลาย

สี นานพนัธ์ุบาน ท าใหเ้กิดสีสันมากมายของดอกไมต้ดักบัดินสีแดง  ท าให้ไดรั้บขนานนามวา่ เมืองภูเขาเจ็ดสี 

น าท่านชม แผน่ดินสีแดง ตั้งอยูใ่นเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือของคุนหมิง ในเขตพื้นท่ีชนบท ตงชวนพื้น

แผ่นดินท่ีเป็นเน้ือดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอ่ืนๆในเน้ือดิน จึงท าให้พื้นท่ี

บริเวณน้ีเป็นทศันียภาพท่ีสวยงาม สีสันสดใส พืชผกัท่ีปลูกในบริเวณพื้นท่ีน้ีอาทิ ขา้วโอ๊ต พวกมนัฝร่ัง และ

อ่ืนๆ สีสันของพืชผกัพวกน้ี อีกทั้งขนาดของตน้ท่ีแตกต่างกนัไป ก็ท าให้เกิดภาพท่ีสวยงาม แปลกตา และเม่ือ

ถึงฤดูเก็บเก่ียว 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

ทีพ่กั โรงแรม   HONG TU YIN XIANG HOTEL  หรือเทยีบเท่า   

วนัทีส่ามของการเดินทาง    ภูเขาหิมะเจ๊ียวจ่ือ(รวมกระเช้า+รถแบตเตอร่ี)-เมืองถางเตีย้น 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือ  น าท่านนั่งรถของอุทยาน จากนั้นนั่งกระเช้าข้ึนสู่ด้านบนของภูเขา ท่ี

ระดบัความสูงกว่า 4,223 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือนับเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของ

มณฑลยนูนาน  ใหท้่านไดส้ัมผสัธรรมชาติ และความสวยงาม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

  น าท่านเดินทางสู่เมืองถางเต้ียน ใหท้่านไดช้มทศันียภาพท่ีงดงาม ตลอดสองขา้งทาง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั โรงแรม     FENG YI   HOTEL หรือเทยีบเท่า   

วนัทีส่ี่ ของการเดินทาง เมืองถางเตีย้น-คุนหมิง-เขาซีซาน-ทะเลสาบเตียนฉือ-ประตูม้าทองไก่หยก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 เดินทางกลบัสู่ คุนหมิง น าท่านเดินทางสู่  เขาซีซาน หรือ ประตูมงักร ระยะทางห่างจากตวัเมือง 29 กิโลเมตร 

ประตูมงักรเป็นส่วนหน่ึงของวดัในลทัธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 น าท่านลอดผา่นประตูมงักร “หลงเห
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มิน” ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง และเป็นท่ีเช่ือกนัวา่เป็น “ประตูแห่งความสิริมงคล” มีความเช่ือหน่ึงวา่

ถา้หากผูใ้ดไดเ้ดินลอดผา่นประตูมงักรแห่งน้ีจะประสบแต่ความส าเร็จและโชคดี ประตูหลงเหมินตั้งเด่นเป็น

สง่าบนหนา้ผาสูงริมทะเลสาบเตียนฉือ ซ่ึงท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ทะเลสาบไดอ้ยา่งชดัเจน ทิวทศัน์

บนเขาซีซานเตม็ไปดว้ยแมกไมเ้ขียวขจี ชมอุโมงคท่ี์สกดัไวต้ามไหล่เขาพร้อมชมศาลเจา้และวดัจีนลทัธิเต๋า ซ่ึง

สร้างข้ึนดว้ยแรงศรัทธาของชาวบา้น 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

อาหารกวงตุ้ง 

 เดินทางลงจากยอดเขาซีซานน าท่านแวะชมและถ่ายรูปบริเวณ ทะเลสาบเตียนฉือ หรือทะเลสาบคุนหมิง เป็น

ทะเลสาบปิดขนาดใหญ่อยูติ่ดกบัเมืองคุนหมิง จากความงดงามของทะเลสาบน้ีท าให้ถูกขนานนามวา่ "ไข่มุก

ทอแสงแห่งท่ีราบสูง" และยงัเป็นตน้แบบในการสร้างทะเลสาบคุนหมิงภายในพระราชวงัฤดูร้อนท่ีกรุงปักก่ิง

อีกดว้ย จากนั้นให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ีถนนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองคุนหมิง ซ่ึงมีซุ้มประตูมา้ทองและซุ้มประตู

ไก่หยก ภาษาจีนเรียกวา่จินหม่าและป้ีจี จนเป็นท่ีมาของช่ือถนนแห่งน้ี โดยซุ้มมา้ทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 

400 ปี สร้างข้ึนในสมยัราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการคา้แห่งน้ี เป็นแหล่งเส้ือผา้แบรนด์เนมทั้งของจีนและ

ต่างประเทศ รวมทั้ง 

เคร่ืองประดบั อญัมณีชั้นเยีย่ม ร้านเคร่ืองด่ืม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของท่ีระลึก ฯลฯ นอกจากน้ียงัมี

ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

สุกีเ้ห็ด 

ทีพ่กั โรงแรม      LONGWAY HOTEL หรือเทยีบเท่า   

วนัทีห้่า ของการเดินทาง วดัหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้-คุนหมิง-กรุงเทพ ฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 จากนั้นน าคณะเขา้ชม วดัหยวนทง ซ่ึงเป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยูท่ี่ถนนหยวนทงเจียง

เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในคุนหมิงอายเุก่าแก่กวา่พนัปีภายในวดัตกแต่งร่มร่ืนสวยงามกลาง

ลานมีสระน ้ าขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหล่ียมกลางสระด้านหลังวดัเป็นอาคารสร้างใหม่

ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จ าลอง)ซ่ึงพลเอกเกรียงศกัด์ิ ชมะนนัทน์นายกรัฐมนตรีคนท่ี 15 ของ

ไทยให้อญัเชิญไปประดิษฐานไว ้ณ ท่ีวดัหยวนทงแห่งน้ี  น าท่านสู่ย่านการคา้ของ เมืองโบราณกวนตู ้เป็น

แหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับการฟ้ืนฟูให้เป็นแหล่งการคา้ แหล่งซ้อปป้ิง เส้ือผา้ อาหารพื้นเมือง ขนม และลาน

เอนกประสงคท่ี์ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวยัจะมาเดินเล่น พกัผอ่นหยอ่นใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ 
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 
บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณี
ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาต
ให้เขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมของร้านคา้ร้านขายแบบจีนใน สมยัก่อน ส่วนกลางของลาน

เอนกประสงค์สร้างเป็นเจดียแ์บบธิเบต และด้านหลงัของเมืองโบราณ เป็นท่ีตั้งของวดัลามะ หรือวดัธิเบต 

เมืองโบราณกวนตูส้ะทอ้นให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีหลากหลายชาติพนัธ์ แต่อยู่

ร่วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

เป็ดย่างอีเ้หลยีง 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

17.45 น. ออกเดินทางกลบัสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี 8L9597 

19-40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ.....................      
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คนุหมิง ภเูขาหมิะเจี๊ยวจือ่  

แผ่นดินสแีดงตงชวน ถ ้าจิว่เซียง  

5 วนั 4 คืน  โดยสายการบนิลคักี้  แอร ์
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำผูใ้หญ ่ รำคำเด็กอำยตุ ำ่

กวำ่ 18 ปี 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วันที ่16-20 ต.ค. 60 13,999 13,999 3,500 

วันที ่17-21, 18-22 ต.ค. 60 14,999 14,999 3,500 

วันที ่19-23 ,20-24 ต.ค. 60 16,999 16,999 3,500 

วันที ่21-5, 22-26 ต.ค. 60 14,999 14,999 3,500 

วันที ่23-27 ต.ค. 60 13,999 13,999 3,500 

วันท ี 24-28 ,25-29 ,26-30, 27-31 ต.ค. 60 14,999 14,999 3,500 

วันที ่ 28 ต.ค. – 01 พ.ย. 29 ต.ค. – 02 พ.ย. 60 14,999 14,999 3,500 

วันที ่30 ต.ค. -03 พ.ย. 60 13,999 13,999 3,500 

วันที ่31 ต.ค. – 04 พ.ย. 60 14,999 14,999 3,500 

วันที ่01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09 พ.ย. 60 14,999 14,999 3,500 

วันที ่06-10 พ.ย. 60 13,999 13,999 3,500 

วันที ่07-11,08-12,09-13,10-14 พ.ย. 60 14,999 14,999 3,500 

วันที ่11-15, 12-16,14-18, 15-19 พ.ย. 60 14,999 14,999 3,500 

วันที ่13-17 พ.ย. 60 13,999 13,999 3,500 

วันที ่16-20, 17-21, 18-22, 19-23 พ.ย. 60 14,999 14,999 3,500 

วันที ่20-24 พ.ย. 60 /27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 60 13 ,999 13 ,999 3,500 

วันที ่21-25, 22-26,23-27, 24-28, 25-29 พ.ย. 60 14,999 14,999 3,500 

วันที ่26-30 พ.ย. 60 14,999 14,999 3,500 

วันที ่28 พ.ย. -02 ธ.ค. /29 พ.ย. -03 ธ.ค. 60 14,999 14,999 3,500 

วันที ่30 พ.ย. -04 ธ.ค. 60 14,999 14,999 3,500 

วันที ่01-05 ธ.ค. 60 16,999 16,999 3,500 

วันที ่02-06 ,03-07, 04-08 ธ.ค. 60 14,999 14,999 3,500 

วันที ่05-09, 06-10 ธ.ค. 60 14,999 14,999 3,500 

วันที ่07-11 ธ.ค. 60 15,999 15,999 3,500 
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วันที ่08-12, 09-13, 10-14 ธ.ค. 60 14,999 14,999 3,500 

วันที ่11-15 ธ.ค. 60 13,999 13,999 3,500 

วันที ่12-16, 13-17, 14-18, 15-19 ธ.ค. 60 14,999 14,999 3,500 

วันที ่16-20 ,17-21 ธ.ค. 60 14,999 14,999 3,500 

วันที ่18-22 ,25-29 ธ.ค. 60  13,999 13,999 3,500 

วันที ่19-23, 20-24ธ.ค. 60 14,999 14,999 3,500 

วันที ่21-25 ,22-26, 23-27 ,27-31 ธ.ค. 60 15,999 15,999 3,500 

วันที ่24-28, 26-30ธ.ค. 60 14,999 14,999 3,500 

   
ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

***ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าวซ่ีาแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท *** 
ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น 

ท่านละ 200 หยวน /ทริป/ต่อท่าน เด็กเกบ็ทปิเท่าผู้ใหญ่*** 
ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ 

**บริการแจกน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด ทุกวนั ** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 
*ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะองิตาม

รายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั* 
 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯเพื่อเช็ควา่กรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000. – บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
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4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มี
การคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
กรณคีณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
อตัราบริการนีร้วม  
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
2. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
 เพิ่มเติมกบัทางบริษทัได ้**  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
7. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั  
อตัราบริการนีไ้ม่รวม 
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
2.กระเป๋าเดินทาง 
3.กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนดท่าละ 20 กิโลกรัม หากน ้าหนกัเกินจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 
4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
8.  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 200 หยวน/ท่าน/ทริป 
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9. ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนวซ่ีากรุ๊ป  1,000 บาท  
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนวซ่ีากรุ๊ป 1,000 บาท 
• เป็นวซ่ีากรุ๊ป ตอ้งไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วซ่ีาจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดินทางคร้ังอ่ืนๆ
ได ้และกรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี   
• หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ป ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าใหไ้ม่สามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปได ้   
ทางบริบทัขอสวงนสิทธ์ิ เก็บค่าวซ่ีา(ปกติ 4 วนัท าการ) เพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน จากราคาทวัร์ 
หมายเหตุ : อตัราค่าวซ่ีาดงักล่าว ส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทยเท่านั้น 
**วซ่ีากรุ๊ปใชส้ าเนาหนา้พาสปอร์ต แสกน 2 หนา้ชดั + รูปถ่ายสแกนชดัเจน เง่ือนไขรูปถ่าย ใชม้าตรฐานเดียวกบัรูปถ่ายยืน่เขา้
สถานทูต** 
โปรดทราบ ผู้ทีม่ีความประสงค์ ย่ืนค าขอวซ่ีาจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ทีเ่คยเดินทางไปในประเทศ... ดังต่อไปนี้ 
1.อสิราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากสีถาน 4.อุซเบกสิถาน 5.ทาจิกสิถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน  
8.อรัิก 9.อหิร่าน 10.โซมาเรีย 11.อยีปิต์ 12.ซาอุดีอาระเบีย 13.ซีเรีย 14.เลบานอน 15.อนิเดีย  
16.ศรีลงักา 17.ลเิบีย 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย 21.ตุรก ี22.เยเมน 23.โอมาน 24.จอร์แดน  
ไม่สามารถย่ืนค าขอวซ่ีาแบบหมู่คณะ(กรุ๊ป) ได้ 
ต้องย่ืนค าขอววซ่ีาจีนแบบเดี่ยว เท่าน้ัน และใช้เวลามากกว่าก าหนดการเดิม 4 วนั ท าการ 
***เดินทางเข้าประเทศดังกล่าวตั้งแต่ ปี 2014 เป็นต้นมา*** 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท(ที่น่ังจะยืนยันเม่ือได้รับ

เงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน)หากตอ้งยืน่วซ่ีา ตอ้งเตรียมเอกสารยืน่วซ่ีาใหเ้รียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้(ใชเ้วลาขอ

วซ่ีาไม่ต ่ากวา่ 7วนัท าการ)  

2. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้เรียบร้อย

ก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ

เดินทางโดยอตัโนมติั 
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หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืน
เงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 
8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ี
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
10.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุก 
     คร้ัง มิเช่นนั้นทางบริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
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**กรณลีูกค้ามีความประสงค์จะย่ืนวซ่ีาเดี่ยว** 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาจีนส าหรับผูท่ี้ถือพาสสปอร์ตไทย 
** ยืน่วซ่ีาเด่ียวค่าบริการดงัน้ี ** 
-ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ด่วน 2 วนัท าการ 2,550 บาท  
หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลงัขาวเท่านั้น**  
และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
- หา้มสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้รวมถึงใบหูทั้ง  2ขา้ง 
- ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่วซ่ีา 
ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  
- กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสูติบตัรตวัจริง, ส าเนาสูติบตัรและสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลด
แบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
 - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 
ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลข
โทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเทจ็ อาจมีการระงบัการออกวซ่ีา 
เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั) 
เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท า
การ (ก่อนออกเดินทาง) 
 
โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยืน่
เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้งรับผิดชอบ 
ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC 
กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 
10. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
- ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 
ประเทศไทยเท่านั้น 
- หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
- กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทาง
จะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนงัสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ีทางบริษทัสามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้
1. หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  
2. หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  100 บาท 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีา และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จ  านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้นหลงัขาวเท่านั้น**  
และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
- หา้มสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้รวมถึงใบหูทั้ง  2ขา้ง 
- ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
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3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให ้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อตัราค่าวซ่ีาด่วน ท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มใหส้ถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้  
ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่มท่านละ  1,050 บาท 
 
(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยโุรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยี 
ลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได)้ 
 
**การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้** 
ประกาศ 
เน่ืองจากสภาวะน ้ามนัโลกท่ีมีการปรับราคาสูงข้ึน ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามนัข้ึนในอนาคต ซ่ึงทางบริษทัฯ

ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
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**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเขา้จีน กรุณากรอกขอ้มูลดงัต่อไปน้ี** 

เอกสารท่ีใชป้ระกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง** 

 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หยา่    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส 
.................................................................................................................................... 
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
.............................................................................................................................................................................รหสัไปรษณีย์
.......................... โทรศพัท.์............................ มือถือ............................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
.......................................................................................................................................................................................................
........รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………………………………………….. 
ต าแหน่งงาน ....................................................................................................................................... 
ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่) 
.......................................................................................................................................................................................................
.รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 
(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอร์ท่ีถูกตอ้งท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบั
ท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี..................................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัท่ี..............................เดือน............................
ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เม่ือวนัท่ี........................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัท่ี..............................เดือน.............................ปี
................................. 
 
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 
 
RELATION........................................................ 
 
หมายเหตุ 
**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง 
**  ถา้เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิด 

ความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งน้ีเพื่อ   
       ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 

 

 


