
 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - คุนหมงิ  - ตงชวน –ผืนดินสีแดงตงชวน+ชมพระอาทติย์ตกดิน              (-/L-D) 

06.00 น. สมาชิกพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง  ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

07.00 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD582 
  (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง หากลูกค้าต้องการเพิม่อาหาร ต้องส่ังซ้ือด้วยตัวเอง) 
11.25 น. ถึง สนามบินฉางสุ่ย เมือง คุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนาน มีขนาดใหญ่ท่ีสุด

เป็นอนัดบั 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ ท าให้มีอากาศเย็นสบาย
ตลอดทั้งปี จึงท าให้มีทศันียภาพสวยงาม จนไดส้มญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไมผ้ลิ” (เวลาท่ีจีนเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน  หรือท่ีเรียกวา่ หงถู่ต้ีแปลว่า แผ่นดินสีแดง เป็นอ าเภอท่ีอยูใ่นเขตปกครอง
ของเมืองคุนหมิง อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาท่ีดอกไม้
หลากหลายสี นานพนัธ์ุบาน ท าให้เกิดสีสันมากมายของดอกไมต้ดักบัดินสีแดง  ท าให้ไดรั้บขนานนามว่า 
เมืองภูเขาเจ็ดสี น าท่านชม แผ่นดินสีแดง ตั้งอยูใ่นเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือของคุนหมิง ในเขตพื้นท่ี
ชนบท ตงชวนพื้นแผน่ดินท่ีเป็นเน้ือดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอ่ืนๆในเน้ือดิน 
จึงท าใหพ้ื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นทศันียภาพท่ีสวยงาม สีสันสดใส พืชผกัท่ีปลูกในบริเวณพื้นท่ีน้ีอาทิ ขา้วโอ๊ต พวก
มนัฝร่ัง และอ่ืนๆ สีสันของพืชผกัพวกน้ี อีกทั้งขนาดของตน้ท่ีแตกต่างกนัไป ก็ท าให้เกิดภาพท่ีสวยงาม 
แปลกตา และเม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียว 

 
 
 
 
 
 



ค ่า รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 
พกัที ่    HONGTU YIN XING HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง  ผืนดินสีแดงตงชวน+ชมพระอาทติย์ขึน้ - ถางเตีย้น  -- ภูเขาหิมะเจีย้วจ่ือ                                                

(รวมรถแบตเตอร่ี+กระเช้า) - กลบัเมืองถางเตีย้น                                  (B-L-D) 

05.00น.  น าท่านเดินทาง ผืนดินสีแดงตงชวนชมพระอาทิตย์ขึน้ ชมความงดงามและถ่ายภาพดวงอาทิตยข้ึ์น ท่ีต่าหม่า
ข่านมองหมู่บา้นลงมาจากเนินสูงริมทางหลวง ชมทิวทศัน์ทอ้งทุ่งท่ีเงียบสงบ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
  หลงัอาหารเชา้ น าท่านเดินทาง เมืองถางเต้ียน  (2ชม.) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเจีย้วจ่ือ  น าท่านข้ึนรถประจ าทางของทางอุทยาน(20 นาที) ต่อดว้ยนัง่กระเชา้ข้ึน
ไปด้านบนของภูเขาท่ีระดบัความสูง
กว่า 4,223 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล  
ร ะ ห ว่ า ง ท า ง ท่ า น ย ัง ไ ด้ พ บ ส่ิ ง
มหศัจรรยอี์กมากมาย อาทิ สนตูเ้จียน 
หรือสนอาซาเรีย, น ้ าของน ้ าตกท่ีจบั
ตวัเป็นน ้ าแข็ง, ล าธารรูปทรงต่างๆ 
เป็นต้นภู เขาหิมะเ จ้ียว จ่ือนับเป็น
แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของมณฑล
ยูนนานให้ท่านได้สัมผสัธรรมชาติ 
และความสวยงาม ส่วนในระดบัท่ีความสูง 3,800 – 4,100 เมตร มีทะเลสาบภูเขา ท่ีมีช่ือเรียกวา่ “สระน ้ าแห่ง
สรวงสวรรค”์ ถา้ในฤดูใบไมผ้ลิ และฤดูร้อน ดอกไมน้านาพรรณ พร้อมท่ีจะบานสะพร่ังกวา่ 32 ชนิด 

  จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองถางเตีย้น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 
พกัที่  FENG YI HOTEL  หรือเทียบเท่า  
 

วนัทีส่าม ถางเตีย้น - คุนหมงิ - บัวหิมะ - สวนน า้ตกคุนหมงิ - ร้านหยก - อสิระช้อปป้ิง            (B/L/D)            

เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองคุนหมิง ( ใช้เวลาดินทาง 3 ชม. )  
น าท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ และ ศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจีน นวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพผอ่นคลายความ
เม่ือยลา้กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้ าใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถงัหรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ ครีมบวัหิมะ 
สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัต่อยเป็นยาสามญัประจ าบา้น 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร  



น าท่านเดินทางสู่ สวนน า้ตกคุนหมิง หรือ  Kunming Waterfall Park ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่
และเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว Kunming Waterfall Park หรืออีกช่ือน่ึง
คือ Niulan River Waterfall Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีดว้ยกนั ภายใน
ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย น ้ า ต ก แ ล ะ
ทะเลสาบอีก 2 แห่ง ท่ีสร้างข้ึนดว้ย
ฝีมือมนุษย์ ไฮไลท์ของสวนอย่าง
น ้ าตกใหญ่ยกัษ์นั้น กวา้งกว่า 400 
เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร 
ถือเป็นน ้ าตกฝีมือมนุษยท่ี์ยาวเป็น
อนัดบัตน้ของเอเชียเลยก็ว่าได้ น า
ท่านเลือกซ้ือ หยก ท่ีมีคุณภาพและ
มีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซ้ือ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลท่ีมีช่ือเสียง 
หลงัจากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงอย่างอิสระท่ี  ถนนคนเดิน ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ฝากญาติสนิท มิตร
สหายก่อนกลบั  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 
พกัที ่    LONG WAY  HOTEL 4 ดาว หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีส่ี่ วดัหยวนทง -ร้านผ้าไหม -  กรุงเทพฯ                                                                      (B/-/-)            

เช้า  บริการอาหารเช้าทีโ่รงแรม  

น าท่านชม วัดหยวนทง ซ่ึงเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในคุนหมิง มีประวติัความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ชม

สถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ท่ี

งดงามและทศันียภาพรอบๆ ภูเขาและ

เมืองคุนหมิง น าท่านนมสัการและ ขอพร 

เจา้แม่กวนอิมพนัมือ และนมสัการ พระ

พุทธชินราชจ าลอง ซ่ึงอัญเชิญมาจาก

ป ร ะ เ ท ศ ไท ย จ า กนั้ น น า ท่ า น แ ว ะ                     

ร้านผ้าไหม ท่ีข้ึนช่ือของประเทศของจีน 

ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีท าจากผา้ไหม เช่น ผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ 

ท่าอากาศยานฉางสุ่ย เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ  

12.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการไทยแอร์เอเชีย เทีย่วบินที ่FD583 

14.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพทุกท่าน 

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



ข้อควรควรทราบ : ส าหรับท่านทีต้่องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ก่อนท าการออก ตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินคา้

พื้นเมืองใหน้กัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านหยก ,ร้านผา้ไหม, ร้านชา, ร้านบวัหิมะ ,ร้านสาหร่าย ซ่ึง

จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุก

ร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใด ๆ ทั้งส้ิน ใช้

เวลาประมาณหน่ึงชัว่โมงถึงสองชัว่โมงหากไม่เขา้ร้านขอเก็บเพิ่ม 900 หยวน/ท่าน 

อตัราค่าบริการ  

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3 
ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่าสิบสอง
ขวบ 

พกัเดี่ยว 

26 พ.ค. – 30 พ.ค. 2561 16,900 บาท       16,900บาท   4,500 บาท 

20-23 ตุลาคม 2561 16,900 บาท       16,900บาท   4,500 บาท 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
+ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพ  ฯ – คุนหมิง– กรุงเทพฯ  
+ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
+ ค่าโรงแรมท่ีพกั  3 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  
+ ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
+ ค่าพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการ  
+ ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหวา่งการเดินทางทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทั
ประกนั 
+ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินน าเท่ียว (พูดไทย)  
+ ค่าน ้าหนกัสัมภาระข้ึนเคร่ืองคนละ 20 กิโลกรัม  (ไม่รวมประกนักระเป๋า) 
+ ค่ามคัคุเทศกไ์ทยน าเท่ียวตลอดการเดินทาง  

+ ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศจีน (แบบกรุ๊ป)    กรณ ีสถานทูตแจ้งยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป จะต้องจ่ายเพิม่ 500 บาท/ต่อท่าน 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน 
 ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน  

(ตอ้งชดัเจนเท่านั้น ลูกคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอตต์วัจริงมา และตอ้งถ่ายใหติ้ดทั้ง 2 หนา้ ดงัตวัอยา่ง) 
 



ตวัอย่างการถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ต  กรณย่ืีนวซ่ีาแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว 

หมายเหตุ บุคคลท่านใดไดเ้ดินทางไปยงัประเทศ   อสิราเอล,อฟักานิสถาน,ปากสีถาน,อุซเบก,ิทจิกสิถาน,เติร์กเมนิสถาน
,อหิร่าน,อยีปิต์,ซาอุดีอาระเบีย,ซีเรีย,เลบานอน,จอร์แดน,อนิเดีย,ศรีลงักา,แอลจิเรีย,ลบิยา,ไนจิเรีย,ลเิบีย,ซูดาน,แอลจีเรีย,

คาซัคสถาน,รัฐปาเสสไตน์ 22 ประเทศน้ี ตั้งแต่ปี 2014 ถึงปัจจุบนัไม่สามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปได ้กรณีทีท่่านเคยเดินทาง
ประเทศดงักล่าวต้องย่ืนวซ่ีาเดี่ยว โดยจ่ายเงินเพิม่ 500 บาท  
 

ค่าบริการนีไ้ม่รวม  
- ค่าทิปมคัคุเทศกจี์นและคนขบัรถ (ไกด์จีน + คนขับรถจีน  200 หยวน ต่อท่าน/ต่อทริป )  
-ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ มินิบาร์,ซกัรีด, โทรศพัท,์พาหนะเดินทางนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการทวัร์ 
-ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % 
-ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 



การส ารองทีน่ั่ง 
1.ส่งหนงัสือเดินทาง และวางเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทางเพื่อส ารองท่ีนัง่ 
2.ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย  30 วนั ก่อนเดินทาง 

 
เง่ือนไขการให้บริการ 
-     เท่ียวบิน,ราคาและรายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น
ส าคญั 
-    หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น  
    (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทาง
ได)้ 
-    ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
-   ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แลว้เป็นการช าระเหมาขาด 
-   ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของ   นกัท่องเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
-  กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง บริษทั  ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
-  ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียน
ช่ือได ้
-  เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ              
จะถือวา่ท่าน ไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 



- กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
-บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม 
-บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน  
-การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจ่าย  

-ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การล่าชา้ของเท่ียวบิน การประทว้ง การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล 
และความเสียหายท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจองทวัร์ ในกรณีท าการจองเขา้มา แต่ไม่ไดช้ าระค่ามดัจ าตามวนัเวลาท่ีบริษทัฯ
ก าหนดใหต้อ้งช าระ เน่ืองจากจะท าใหเ้สียโอกาสในการจองทวัร์ของท่านอ่ืน   

 กรณีท่ีบริษทัฯไดท้  าการ ออกตัว๋กบัสายการบินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯจะไม่ด าเนินการคืนเงินค่าตัว๋เคร่ืองบินให้ท่าน ไม่วา่
จะในกรณีไดก็ตาม เน่ืองจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทวัร์ตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 
 การท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ ทุกท่านกรุณารักษาเวลาในการเยี่ยมชมสถานท่ี ตามท่ีหวัหนา้ทวัร์ไดแ้จง้แต่ละจุดเยี่ยมชม เพื่อ
การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆไดท้นัเวลา หากท่านล่าชา้จะท าให้คณะล่าชา้และอาจจะเท่ียวไม่ครบตามโปรแกรมท่ีระบุไว ้
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผดิชอบในการไม่ชดเชยสถานท่ีอ่ืนๆให ้หากเกิดจากความล่าชา้ของคนในคณะเอง  
 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและอยูค่นละชั้น  
บางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงแต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

 

***ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ่อใจ

แล้วจึงวางมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง 

 
 
 
 
 
 



ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................................SURNAME..................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
......................................................................................................................................................................................................
....รหัสไปรษณย์ี........................... โทรศัพท์บ้าน................................มือถือ......................................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................................................................
................................................................................... รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน 
ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................................... 
ต าแหน่งงาน............................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………...….....………………… 
...................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่................ เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที.่......................เดือน.....................ปี........................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวนัที.่................ เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที.่................เดือน.......................ปี........................ 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ท างาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพ่ือใช้ในการขอย่ืนวซ่ีา 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง   ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  
 



เอกสารใช้ย่ืนวซ่ีา 
หนงัสือเดินทางมีอายนุบัจนถึงวนัเดินทางตอ้งไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 

2. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พืน้หลงัสีขาว เท่าน้ัน,หน้าตรง, เห็น
ใบหู,  ห้ามยิม้ , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเคร่ืองประดับ,  ไม่สวมแว่นตาด า และไม่สวม
เส้ือสีขาว , คนมุสลมิต้องเปิดให้เห็นใบหน้า*** ห้ามใช้คลปิ หรือ ลวดเยบ็ติดกบัรูป 
หรือ ท าให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎเิสธไม่รับย่ืนวีซ่าโดยเด็ดขาด *** 

3. ส าหรับผูท่ี้เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้ ยอ้นหลงัไม่เกิน 2 ปี ขอส าเนาหนา้วซ่ีาจีนท่ีใชเ้ดินทางคร้ังล่าสุด (กรณีวซ่ีา
จีนอยูใ่นหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ขอส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางเล่มเก่าและหนา้วซ่ีาจีนท่ีใชเ้ดินทางคร้ังล่าสุดแนบมา
ดว้ย) 

4. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ RE-ENTRY ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง
เอกสารยืน่วซ่ีาและหนงัสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง)ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 
เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

5. เอกสารกรอกขอวซ่ีากรุณากรอกเอกสารใหค้รบถว้นเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเองและกรุณากรอกขอ้มูลตามความ
เป็นจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานทีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น หมายเลขโทรศพัทท่ี์ท างาน หมายเลยโทรศพัทข์องญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูต
ตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเทจ็ อาจมีการระงับการออกวซ่ีา เล่มทีม่ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

6. กรณีเด็ก , นกัเรียน , นกัศึกษา ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ) ตอ้งแนบส าเนาสูติบตัร  
7. กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดา

เดินทางไปดว้ย เขา้มาเพื่อเป็นหลกัฐานขอวซ่ีาดว้ย(สามารถขอไดท่ี้ เขต หรือ อ าเภอ ท่ีท่านอาศยัอยู ่
8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียน

ระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และ บางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้ 
9. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทาง และ ยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตให ้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ 
ยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งการ
เดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

10. กรณีหนงัสือเดินทางคนต่างชาติ  ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะคนต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้
ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เอกสารท่ีตอ้งเตรียมส าหรับหนงัสือเดินทางต่างชาติ 

 พาสปอร์ตตวัจริง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม 
 รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 
 ใบอนุญาตการท างาน 
 หนงัสือวา่จา้งในการท างาน 
 สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส มาดว้ย 



11. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับท าวซ่ีาใหท้่านในกรณีดงัตอ้งไปน้ี 
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือ แต่งหนา้ทาปาก 
 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช ้
 น ารูปถ่าย ท่ีมีววิดว้ยหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา รูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษ 

สติกเกอร์ หรือ รูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 


