
 

MU116: ทวัรค์นุหมงิ ภเูขาหมิะเจยีวจือ่ ตงชวน 4 วนั 3 คนื 

 ⭐คนุหมงิ นครแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิอากาศเย็นสบายตลอดปี 

 ⭐ตืน่ตาตืน่ใจของแผน่ดนิสแีดง ทีเ่มอืงตงชวน 

 ⭐ชมความงาม ภเูขาหมิะเจยีวจือ่ ความสงูกวา่ 4,223 เมตร 

 ⭐สวนน า้ตกคนุหมงิ น า้ตกฝีมอืมนษุยใ์หญท่สีดุในเอเชยี 

 ⭐นมสัการองคจ์ าลองพระพทุธรปูพระพทุธชนิราช วดัหยวนทง วดัเกา่อายพุนัปี 

 ⭐สมัผสัมนตรเ์สนห่แ์หง่อดตี เมอืงโบราณกวนตู ้

 ⭐พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว เมอืงคนุหมงิ 1 คนื, เมอืงตงซวน 2 คนื 

 ⭐เมนสูดุพเิศษ สกุีเ้ห็ด , อาหารกวางตุง้ *คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่* 

 ⭐บนิตรงโดยสายการบนิ China Eastern 



วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก 

อายุ 2-18 ปี 

 

Infant  

อายุ 0-2 ปี 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 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: ทา่อากาศยานสุวรรณภูม-ิคนุหมงิ-สวนน า้ตกคณุหมงิ-สวนผลไม-้ถา่นเตีย้น    --,เทีย่ง,เย็น                                                          

04.30. น.   พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 4 สายการบนิ China Eastern  

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจ  เชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทาง

ใหก้บัทกุทา่น 

07.50 น.  เดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิ China Eastern เทีย่วบนิที ่MU2584 

*บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง* 
 

11.40 น.  เดนิทางถงึ  ทา่อากาศยานคนุหมงิ  เมอืงเอกและเป็น

เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลยูนนาน  มปีระชากร  33ลา้นคน 

โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24เผ่า ครอบคลมุพืน้ทีถ่งึ 15,561 

ตารางกโิลเมตร อยู่สงูเหนือระดบัน้ําทะเลประมาณ  2,000 

เมตร  คนุหมงิไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งฤดใูบไมผ้ลิ  เพราะมี

ภมูอิากาศทีเ่ย็น   สบายตลอดทัง้ปี  ไม่รอ้นหรอืหนาว

จนเกนิไปแลว้  สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วก็คอื

ธรรมชาตทิีส่วยงาม หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นชม สวนน า้ตกคนุหมงิ  (Kunming Water fall Park) แลนดม์ารค์ใหม่ของคนุหมงิ  ถอืเป็นน้ําตกฝีมอื  

มนุษยท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยี มคีวามสงูกว่า 12.5 เมตร มคีวามกวา้ง 400 เมตร มจีุดประสงค์

ในการสรา้งหลกั ๆ เพือ่เป็นทีผ่ันน้ํากว่า 10 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุจากแม่น้ํา Niulan ทอ้งถิน่ไปสู่

ทะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุในชอ่งแคบยูนนาน นอกจากนี้ยังชว่ยป้องกนัน้ํา

ทว่มและทําหนา้ทีเ่ป็นทีเ่ก็บน้ํายามฉุกเฉนิของประชาชน ทีส่าํคญัโครงการยังไดก้อ่สรา้งเป็น

ลกัษณะน้ําตกสาธารณะ สรา้งความบันเทงิ ใหผู้ค้นมาเยีย่มชมและผ่อนคลายได ้ใชเ้วลา

สรา้ง 3 ปี และใชเ้งนิไปเกอืบ 600 ลา้นบาท นําทา่นแวะชม สวนผลไม ้ใหท้า่นไดพ้บกบัวถิี

ชวีติชาวไร่ของชาวจนี ชมวธิกีารปลกู การดแูลรักษาผลสตรอเบอรร์ี ่และใหท้า่นอสิระเลอืกเก็บ สตรอวเ์บอรร์ี่  และ

เลอืกชมิไดส้ดๆจากไร่  **หมายเหต:ุ การชมไร่สตรอวเ์บอรร์ีข่ ึน้อยู่กบัฤดกูาลนัน้ๆ หาก ณ วันเดนิทางหากไม่มผีล

สตรอวเ์บอรร์ี่ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจากไม่มคีา่เขา้ชม โดยไม่ตอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้** 

เดนิทางสู ่เมอืงถานเตีย้น (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ช.ม.)  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

: เขา้สูท่ ีพ่กั Wangtong International Garden Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   

 

 



วนัทีส่อง: คนุหมงิ-ภูเขาหมิะเจ ีย่วจ ือ่(รวมรถแบตเตอรี่+กระเชา้)-ตงชวน-แผน่ดนิสแีดง+พระอาทติยต์ก

                                                                            อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                          

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

นําทา่นขึน้ชม ภเูขาหมิะเจยีวจือ่ น ัง่รถของอทุยาน จากนัน้ น ัง่กระเชา้ ขึน้สูด่า้นบนของภเูขา ทีร่ะดบัความสงู

กว่า 4,223เมตร (เหนือระดบัน้ําทะเล ) ภเูขาหมิะเจีย้วจือ่นับเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ให ้

ทา่นไดส้มัผัสธรรมชาต ิและความสวยงาม ชว่งหนา้หนาวระหว่างทางทา่นยังไดพ้บ ส ิง่มหัศจรรยม์ากมาย อาท ิสน

ตูเ้จยีง หรอื สนอาซาเรยี น้ําของน้ําตกทีจ่ับตวัเป็นน้ําแข็ง เป็นตน้ สว่นในระดบัทีค่วามสงู 3,800-4,100 เมตร มี

ทะเลสาบภเูขาทีม่ชีือ่ เรยีกว่า  “สระน า้แหง่สรวงสรรค ์ ” (ชว่งหนา้หนาว  พ.ย.-มี.ค.ของทกุปี จะมหีมิะปกคลมุ 

ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตงชวน หรอืทีเ่รยีกว่า แผน่ดนิสแีดง (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ช.ม.)เป็นอําเภอ

ทีอ่ยู่ในเขตปกครองของเมอืงคนุหมงิ อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน  มภีมูปิระเทศ เป็นทวิเขา

สลบัซบัซอ้น ชาวบา้นประกอบอาชพีปลกูขา้วสาลมีันสาํปะหลงั พชืผัก และดอกไมน้านาพันธุ ์ ทําใหเ้กดิสสีนั

มากมายของดอกไมต้ดักบัดนิสแีดง ทําใหไ้ดร้ับขนานนามว่า  เมอืงภเูขาเจ็ดส ี นําทา่นชม  แผน่ดนิสแีดง  พืน้

แผ่นดนิทีเ่ป็นเนื้อดนิสแีดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตเุหล็ก  และแร่ธาตอุืน่ๆในเนื้อดนิ  จงึทําใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณนี้

เป็นทศันียภาพทีส่วยงาม สสีนัสดใส พชืผักทีป่ลกูในบรเิวณพืน้ทีน่ี้ ไดแ้ก ่พวกมันฝรั่ง ขา้วโอ๊ต ขา้วโพด และอืน่ๆ 

สสีนัของพชืผักพวกนี้ อกีทัง้ขนาดของตน้ทีแ่ตกตา่งกนัไป ก็ทําใหเ้กดิภาพทีส่วยงาม แปลกตา และเมือ่ถงึฤดเูก็บ

เกีย่ว พืน้ดนิสแีดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาใหเ้ห็น เป็นความสวยงามไปอกีแบบ  ตงชวนยังเป็นดนิแดนบรสิทุธิท์ีรู่จ้ัก

กนัดใีนนักถา่ยรูปชาวจนี และไดร้ับยกย่องใหเ้ป้นจุดทีม่ภีมูทิศันส์วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของจนี เป็นอําเภอทีอ่ยู่ใน

เขตปกครองของจังหวัดคนุหมงิอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ฤดูกาลเพาะปลกูของเมอืงตง

ชวนใน 1 ปี ชว่งมี.ค. จะปลกูผัก ทําใหเ้ห็นสเีขยีวสลบักบัสแีดงของพืน้แดง  ,ชว่งก.ค.-ต.ค. ปลกูดอกมาสตารด์

ขาว ทําใหเ้ห็นทุง่สขีาวอันกวา้งใหญ่ไพศาล นอกฤดเูพาะปลกู สว่นใหญ่จะเป็นพืน้ดนิสแีดง สสีม้ ตดักบัสอีืน่ๆบา้ง  

ทําใหเ้กดิภาพทีส่วยงาม แปลกตา *ชว่งหนา้หนาวจะปกคลมุดว้ยหมิะกรณีสภาพอากาศเอือ้อํานวย* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

: เขา้สูท่ ีพ่กั Wangtong International Garden Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   

 

วนัทีส่าม: ตงชวน-คนุหมงิ- อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ-OPTION: โชวน์กยูงDynamicYunnan          

            อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่คนุหมงิ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ช.ม.)  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

แวะ รา้นบวัหมิะ  และศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีนวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กบัยานวด

ขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซํ้าใครพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่งัหรอืทีรู่จ้ักกนัดใีนชือ่ “ครมีบวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้น

รักษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามัญประจําบา้น   จากนัน้แวะชม  หยกจนี ทีม่คีณุภาพและมี

ชือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ กําไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ชีือ่เสยีง  

 จากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนทีเ่กา่แกท่ ีส่ดุของเมอืงคนุหมงิ  ซึง่มี ซุม้ประตมูา้ทอง  และ ซุม้ประตไูก่

หยก ภาษาจนีเรยีกว่า จนิหมา่ และ ป้ีจ ีจนเป็นทีม่าของชือ่ถนนแห่งนี้ โดยซุม้มา้ทองและไกม่รกตมอีายุร่วม  400 

ปี สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ  ในถนนย่านการคา้แห่งนี้  เป็นแหลง่เสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ของจนีและตา่งประเทศ  

รวมทัง้เครือ่งประดบั อัญมณีชัน้เยีย่ม รา้นเครือ่งดืม่ รา้นอาหารพืน้เมอืง และรา้นขายของทีร่ะลกึ ฯลฯ นอกจากนี้ยัง

มสี ิง่อํานวยความสะดวกอืน่ๆ อกีมากมาย 

OPTION: โชวน์กยูงDynamicYunnan (ราคา300 หยวน/ทา่นตดิตอ่ไดท้ีห่วัหนา้ทวัร)์ 

 การแสดงโชว ์แสง ส ีเสยีง ตระการตา เลา่เรือ่งราวชวีติความเป็นอยู่และเอกลกัษณ์ของชนเผ่ากลุม่นอ้ยยูนนาน

ตัง้แตอ่ดตี,ปัจจุบัน ผลงานการแสดงกํากบัโดยนักเตน้ชือ่ดงัหยางลีผ่งิ  หนึง่ในนักเตน้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของจนี ให ้

ทา่นไดช้มอลงัการโชวต์ืน่ตาตืน่ใจไปกบัทว่งทา่ลลีาของนักแสดงและเสยีงดนตรปีระกอบสไตลย์ูนนาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษสกุีเ้ห็ดพรอ้มน า้จ ิม้รสเด็ด 

: พกัที ่LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  

 

 



วนัทีส่ ี:่  วดัหยวนทง-เมอืงโบราณกวนตู-้OPTION1: เขาซซีาน+ประตมูงักร     

                   คนุหมงิ-ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ                                 อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                     

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

นําทา่นเขา้ชม วดัหยวนทง ซึง่เป็นวัดทีใ่หญ่และเกา่แกข่องมณฑลยูนนานตัง้อยู่ทีถ่นนหยวนทงเจยีงเป็นอาราม

ทางพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีส่ดุในคนุหมงิอายุ  เกา่แกก่ว่าพันปีภายในวัดตกแตง่ร่มรืน่สวยงามกลางลานมสีระน้ํา

ขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระดา้นหลงัวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่ประดษิฐานพระพทุธรปู

พระพทุธชนิราช (จ าลอง )ซึง่พลเอกเกรยีงศกัดิ ์ชมะนันทนน์ายกรัฐมนตรคีนที ่ 15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไป

ประดษิฐานไว ้ณ ที ่วัดหยวนทงแห่งนี้   

แวะชมโรงงานผลติผา้ไหม อันลอืชือ่ของจนี วธิกีารนําเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้เพือ่มาทําไสน้วมผา้ห่มไหม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษอาหารกวางตุง้ 

 นําทา่นสูย่่านการคา้ของ เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับการฟ้ืนฟใูหเ้ป็นแหลง่การคา้ แหลง่ซอ้ป

ป้ิงเสือ้ผา้อาหารพืน้เมอืงขนมและลานเอนกประสงคท์ีช่าวจนีในคณุหมงิทกุเพศทกุวัยจะมา   เดนิเลน่ พักผ่อน

หยอ่นใจ ในบรรยากาศแบบเมอืงโบราณ ทีส่รา้งข ึน้มาเพือ่เป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจนี

ใน สมัยกอ่น สว่นกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบธเิบต และดา้นหลงัของเมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้ของ

วัดลามะ หรอืวัดธเิบต เมอืงโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีในคนุหมงิทีม่หีลากหลายชาติ

พันธ ์แตอ่ยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างกลมกลนื  

OPTION1: เขาซซีาน+ประตมูงักร (ราคา300 หยวน/ทา่นตดิตอ่ไดท้ีห่วัหนา้ทวัร)์ 

เขาซซีาน เป็นวัดในลทัธเิตา๋ สรา้งในชว่ง ค.ศ.1718-1843 มปีระวัตคิวามเป็นมานับ 1,000 ปี คนจนีเชือ่กนัว่าเมือ่

มาถงึคนุหมงิแลว้จะตอ้งมาทีเ่ขาซซีานแห่งนี้เพือ่ไปลอดประตมูังกร เมือ่ลอดแลว้ส ิง่ทีไ่ม่ดกี็จะหายไปและจะมี

ความโชคดเีพิม่ข ึน้รอ้ยเทา่พันเทา่ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 ไดเ้วลาพอสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานคนุหมงิ  

23.00 น.  เดนิทางกลบัสู ่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ China Eastern เทีย่วบนิที ่MU2583 

*บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง* 

00.45+1 น. เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

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

 

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื่องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี  ร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนี  ทกุเมอืง  

กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล  อาทเิชน่ บัวหมิะ , หยก, ใบชา, 

นวดฝ่าเทา้, ไขมุ่ก, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุ

ทา่นทราบว่า รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่

มกีารบังคบัซือ้ใดๆทัง้ส ิน้  

*** หากลกูคา้ทา่นใดไม่ร่วมเดนิทางตามรายการ หรอืไม่เขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื

รา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัร ์ไม่ว่าจะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้

ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็น

ผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
 

- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ข ึน้อยู่กบัดลุยพนิจิและการพจิารณาใน การตดัสนิใจเลอืก

ซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของผูซ้ือ้ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลกูคา้กบั

รา้นคา้ ดงันัน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบความเสยี หายของสนิคา้ และคณุภาพ

ของสนิคา้ทีไ่ม่ไดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจําเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่น

ออกจากรา้นคา้ทกุครัง้ 
 



-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยู่ตา่งจังหวัดและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทวัร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่

กอ่นทําการจองทวัรท์กุครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั เนื่องจากทางบรษัิทฯ  จะองิตามรายละเอยีด

ของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 
 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทางมาที่

สนามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้

ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากส ายการ

บนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยั

เป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุป๊) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีปูทา่น) แบบเต็มหนา้รายละเอยีด

ครบถว้น ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ ไมต่ดิแสงไฟ/แฟลช หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.รปูถา่ยสพีืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ สามารถใชม้อืถอืในการถา่ยไดเ้ลย *หา้มใสเ่สือ้สขีาวและเครือ่งประดับในการถา่ยรปู* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้ว่าง สาํหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลกูคา้ถอืไปทีส่นามบนิเอง ณ 

วันเดนิทาง   หนังสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราทําวซีา่เทา่นัน้!!รับผดิชอบกรณีทีท่า่นลมื หรอื นําหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

หมายเหต:ุ หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร ชาํรุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการชาํรุด เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง 

จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได ้

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอ้มูลกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื่องจากผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายุเด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอายุ*** 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(BKK) – คณุหมงิ(KMG) – กรงุเทพฯ(BKK)  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํา่ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 

5.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดได ้1 ใบเทา่นัน้ น้ําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิกําหนด 

6.คา่ประกนัอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิททําไว(้ไม่

ครอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ 

และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีน่อกเหนือจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

2.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

3.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊    ทา่นละ 1,500 บาท 

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

--(คา่วซีา่เดีย่ว1,700+คา่บรกิารในการยืน่ 500) ไม่รวมเก็บเอกสาร-- 

3.2 คา่วซีา่จนีแบบเดีย่วดว่นทางบรษิทัฯยืน่ให ้       ทา่นละ 3,500 บาท **ยืน่แบบเดีย่ว 2 วนัท าการ** 

--(คา่วซีา่เดีย่วแบบดว่น 3,000+คา่บรกิารในการยืน่ 500) ไม่รวมเก็บเอกสาร-- 

4.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีน่อกเหนือจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  

5.คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

6.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

7.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชาํระคา่น้ําหนักกระเป๋า

กบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

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 (การไม่

ชาํระเงนิค่ามัดจําหรอืชาํระไม่ครบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

 
 



การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันที่ทีร่ะบบุนหนา้ต๋ัวเทา่นัน้ เมือ่

ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื ค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้ส ิน้ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเห ตผุลใดก็ตาม ตัว๋

เครือ่งบนิไม่สามารถนํามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และ

เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง  ๆ

ทัง้หมด 

 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลบัปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของแตล่ะโรงแรม และไม่

สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง และ

อาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่วอันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้งหรอืการถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารตา่งๆไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

12. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม 

พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้

และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่าง

การเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 

กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลายนิว้มอื 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจุบันทีม่อีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลบัมาถงึ

ประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เลม่เกา่ เคยไดร้ับวซีา่จนี  กรุณาถา่ยสาํเนาหนา้พาสปอรต์เลม่เกา่ และสาํเนาหนา้วซีา่จนี จัดสง่

ใหก้บัทางบรษัิทฯ ** 
 

2.รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาวเทา่น ัน้ ขนาด 2x2นิว้ หรอื 4.5x4.5cm สีเ่หลีย่มจตัรุสั  

จ านวนทา่นละ 2 ใบ >>รูปถา่ยมอีายุไม่เกนิ 3เดอืน<< 

หา้มตกแตง่รูป , หา้มสวมแว่นตา , หา้มใสเ่ครือ่งประดบั , หา้มใสค่อนแทคเลนส์ , หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถา่ยตอ้งเปิดใหเ้ห็น

หนา้ผาก และเห็นใบหูชดัเจน โดยตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยชํารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.เอกสารสว่นตวั 
 

กรณีเด็กอายุตํา่กว่า18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดงันี้ 

 -  สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาสตูบิัตร (ของเด็ก) 

 -  สาํเนาบัตรประชาชน/สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาใบจดทะเบยีนสมรส (ของบดิาและมารดา) 
 

กรณีเด็กอายุตํา่กว่า18ปี (บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง) จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดงันี้ 

 -  สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาสตูบิัตร (ของเด็ก) 

 -  สาํเนาทะเบยีนสมรส/สาํเนาทะเบยีนหย่า/สาํเนาใบมรณะบัตร (ของบดิาและมารดา) 

 -  สาํเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ของบดิาและมารดา) 

 -  หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สาํเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้ บุตรเดนิทางจากมารดา

บดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา- มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกบับุคคลทีส่าม พรอ้มกบัยนิยอม

สนับสนุนคา่ใชจ้่ายการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่าํนักงานเขต/อําเภอตามหลกัฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของ

ทา่น (พรอ้มแน บสาํเนาพาสปอรต์ /สาํเนาบัตรประชาชนของบดิา- มารดา ) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขต ลงนามและ

ประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตวัยืน่คํารอ้งขอวซีา่ บดิา- มารดา 

จําเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตวัพรอ้มกบับุตร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีร่ับยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนา

ใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4.เง ือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่ประเทศจนี 

 เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่  กรุณากรอกแบบฟอรม์สาํหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทวัรใ์หต้รงกบัขอ้มูลความเป็นจรงิ เนื่องจาก

บรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มูลใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมัตคิํารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัต ิ /ขอ้มูล

สว่นตวัแทนผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบว่าขอ้มูลของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถกูตอ้งกบัความเป็นจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ 

หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ข ึน้ 

5.กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(ลกูคา้ตอ้งท าการยืน่วซีา่เดีย่วดว้ยตนเอง)  



กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอ้มูลกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว  (เลม่เหลอืง ) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิป ระการใดก็ตาม  อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีเป็นการถาวร  และถงึแมว้่าทา่นจะถกู

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดช้าํระไปแลว้ทกุกรณี 

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่คํารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXAMPLE 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสําหรับยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 
ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาวซีา่ 4 วันทําการ 

กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 
 

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

2. ทีอ่ยู ่ตามสําเนาทะเบยีนบา้น 

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

3. ทีอ่ยูพํ่านักปัจจุบัน กรณีไมต่รงกับสําเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ 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 (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) ........................................... ตําแหน่ง................................  

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

     ทีอ่ยู ่เลขที ่............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ....................................... 

     อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย ์.............. เบอรโ์ทรศัพท.์.................... 

11.ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่................................. ถงึวันที ่.....................................  

12.ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

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

หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และ

อํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  

** เอกสารเพิม่เตมิ ** 

ขอความรว่มมอืผูส้มัครผูส้มัครวซีา่จนี ดําเนนิการเพิม่เตมิ ดังนี ้  

 1.ปริน้เอกสารใบสมัครวซีา่จนี หนา้ที4่ (Application Chinese visa) 

 

 

 

 

  

      ** ไฟลเ์อกสารสําหรับปริน้ อยูห่นา้ถัดไป ** 

 2.เซน็ชือ่ใหเ้หมอืนกับหนา้พาสปอรต์เพยีง 1 จุดเทา่นัน้ 

 3.จัดสง่ใหบ้รษัิทฯ พรอ้มเอกสารทีใ่ชย้ืน่วซีา่ รปูถา่ย และพาสปอรต์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


