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ข้ึนกระเชา้ชมความงามภูเขาหิมะ #ภูเขาหิมะเจี้ ยวจือ่ 

ชม ชิม เก็บ หน่ึงปีมีครั้งเดียว #สวนสตรอเบอรร์ี่ 

ถ ้าหินปูนแปลก #ถ ้าไซอ๋ิว 

เที่ยวตงชวน #เมืองภูเขาเจด็ส ี

ทา้ทายความหวาดเสี่ยว #สะพานแกว้ 5D 

ล้ิมรสเมนูพิเศษ #สุก้ีเห็ด+น ้าจิ้ มไทยรสเด็ด 
 

ตารางการเดินทาง 
 

วนัท่ี โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง ค า่ พกัที่ 

1 
กรุงเทพฯ-คุนหมิง (MU2584 : 07.50-11.10) 

สวนน ้ำตก-สวนสตรอเบอรร่ี์-เมืองถำงเต้ียน 
X X 

 

WANG TONG HOTEL 

หรือระดบัเทียบเทา่ 4 ดาว 

2 
ภเูขำหิมะเจ้ียวจื่อ (รวมกระเชำ้) - เมืองตงชวน

แผ่นดินสีแดง    

WANG TONG HOTEL 

หรือระดบัเทียบเทา่ 4 ดาว 

3 

ตงชวน-ถ ้ำไซอ๋ิว-สะพำนแกว้ 5D-สไลดเ์ดอรก์ระจก 

คุนหมิง-อิสระชอ้ปป้ิงหำ้งวอลมำรท์หรือถนนคนเดิน 

คุนหมิง-กรุงเทพฯ (MU2583 : 23.00-00.45+1) 
  

X  

 
 
 
 
 



 

โคด้ทวัร ์CNCH-376 

ก าหนดการเดินทาง 

วนัที่ 21-23 กุมภาพนัธ ์2563             ราคา 9,899.- 

หมายเหต ุ:  

 ไม่รวมค่าวีซ่าจนีแบบกรุป๊ ท่านละ 1,500บาท หรือ ค่าวีซ่าจนีแบบเด่ียว (4 วนัท าการ) ทา่นละ 1,800บาท 

• ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร ์จ  านวน 1,800 บาท/ทริป/ทา่น (เด็กช าระทิปเทา่ผูใ้หญ่) 

  

โปรแกรมการเดินทาง 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-คุนหมิง-สวนน ้าตก-สวนสตรอเบอรร์ี่-เมืองถางเตี้ ยน 

05.00 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 

ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจำ้หน้ำท่ี

คอยอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัท่ำน 

07.50 น. เหิรฟ้ำสู่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยสำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) 

เที่ยวบินที่ MU 2584 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

11.10 น.    เดินทำงถึง สนามบินคุนหมิง ฉางสุ่ย ประเทศจีน เมืองเอกและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑล

ยูนนำนมีประชำกร 33 ลำ้นคน ผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจคนเขำ้เมือง และรบัสมัภำระเรียบรอ้ย

แลว้ น ำท่ำนเดินทำงสู่ภตัตำตำร  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ สวนน ้าตก Kunming Waterfall Park แลนดม์ำรค์ใหม่ใจกลำงเมืองคุนหมิง 

ซ่ึงถือว่ำไดร้บัควำมนิยมอย่ำงมำกเมื่อไดเ้ปิดตัวขึ้ น เพรำะสวนสำธำรณะแห่งน้ีใชเ้วลำในกำร

สรำ้งกวำ่ 3 ปี ซ่ึงภำยในสวนสำธำรณะแห่งน้ีก็มีไฮไลทท่ี์พลำดไม่ไดก็้คือ น ้ำตก และ ทะเลสำบ

ท่ีมีถึง 2 แห่ง ถือว่ำเป็นธรรมชำติท่ีสรำ้งสรรคด์ว้ยฝีมือมนุษยท่ี์ยิ่งใหญ่ท่ีสุดอีกอย่ำงหน่ึง สวน

น ้ำตกแห่งน้ีมีขนำดใหญ่ มีควำมกวำ้งกว่ำ 400 เมตร และมีควำมสูงถึง 12.5 เมตร จึงท ำให้

สวนสำธำรณะแห่งน้ีไดช่ื้อว่ำเป็นน ้ำตกฝีมือมนุษย์ท่ียำว

ท่ีสุดของเอเชียเลยก็วำ่ได ้จำกน้ันน ำท่ำนเขำ้ชม สวนสตรอ

เบอรร์ี่ ของเกษตรกรชำวจีน ใหท่้ำนชม,ชิม และเก็บสตรอ

เบอร่ีสดๆ จำกสวนดว้ยตวัท่ำนเอง (เก็บไดค้นละไม่เกิน 

5 ลูก) หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย..มี

ผลท าใหท้างสวนผลไมป้ระกาศปิดไม่ใหน้ักท่องเที่ยว

เข้าชม...ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินหรือมี

เปล่ียนแปลงรายการใดๆ ทดแทน จำกน้ันท ำท่ำน

เดินทำงสู่ เมืองถางเตี้ ยน เป็นต ำบลหน่ึงท่ีตั้งอยู่ทำงทิศเหนือของเมืองคุนหมิง มณฑลยูนำน 

ห่ำงจำกตัวเมืองคุนหมิงประมำณ 121กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมำณ 212 ตำรำงกิโลเมตร มี

จ ำนวนประชำกรประมำณ 44,609 คน 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) เมนูพิเศษ !!  สุก้ีเห็ด+น ้าจิ้ มไทยรสเด็ด 

พกัที่   WANG TONG HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า   
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วนัที่สอง  ภูเขาหิมะเจี้ ยวจือ่ (รวมกระเชา้) - เมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ภูเขาหิมะเจี้ ยวจือ่ น ำท่ำนนัง่รถของอุทยำน จำกน้ันนัง่กระเชำ้ขึ้ นสู่ดำ้นบน

ของภเูขำ ท่ีระดบัควำมสงูกวำ่ 4,223 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล ภเูขำหิมะเจ้ียวจื่อนับเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวแห่งใหมข่องมณฑลยนูนำนซ่ึงน้อยคนจะรูจ้กัและไดไ้ปเยือน น ำท่ำนชมวิวทิวทัศน์ของ

ภเูขำหิมะเจ้ียวจื่อซำน (เดือนเมษำยน-กรกฏำคม ชมดอกกุหลำบพนัปีและดอกตูเ้จวียน, เดือน

สิงหำคม-พฤศจิกำยน ชมน ้ำตกและ ใบไมเ้ปล่ียนสี , เดือนธนัวำคม -กุมภำพนัธช์มหิมะบน

ยอดเขำ)  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองตงชวน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมงครึ่ง) หรือท่ีเรียกว่ำ 

หงถู่ ต้ีแปลว่ำ แผ่นดินสีแดง เป็นอ ำเภอท่ีอยู่ในเขตปกครองของเมืองคุนหมิง อยู่ทำงทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนำน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขำท่ีดอกไมห้ลำกหลำยสี นำน

พนัธุ์บำน ท ำใหเ้กิดสีสันมำกมำยของดอกไมต้ัดกับดินสีแดง ท ำใหไ้ดร้ับขนำนนำมว่ำ เมือง

ภเูขำเจ็ดสี จำกน้ันน ำท่ำนชม แผ่นดินสีแดง ตั้งอยู่ในเขตเมืองตงชวน ทำงตอนเหนือของคุนห

มิง ในเขตพ้ืนท่ีชนบทตงชวนพ้ืนแผ่นดินท่ี

เป็นเน้ือดินสีแดงเกิดจำกกำรออกซิไดซ์ของ

ธำตุเหล็กและแร่ธำตุอ่ืนๆ ในเน้ือดิน จึงท ำ

ใหพ้ื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นทัศนียภำพท่ีสวยงำม 

สีสนัสดใส พืชผักท่ีปลูกในบริเวณพ้ืนท่ีน้ีอำทิ 

ข ้ำวโอ๊ต พวกมันฝรัง่  และอ่ืนๆ สีสันของ

พืชผกัพวกน้ี อีกทั้งขนำดของตน้ท่ีแตกต่ำงกนั

ไป ก็ท ำใหเ้กิดภำพท่ีสวยงำม แปลกตำ และเมื่อถึงฤดเูก็บเก่ียว  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5)  

พกัที่   WANG TONG HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า   

วนัที่สาม  ตงชวน-ถ ้าไซอ๋ิว-สะพานแกว้5D-สไลดเ์ดอรก์ระจก -คุนหมิง-รา้นนวดเทา้-รา้นผา้ไหม

อิสระชอ้ปป้ิงหา้งวอลมารท์หรือถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ถ ้าไซอิ๋ว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) อยู่ใกลเ้มืองคุนหมิง ถ ้ำ

แปลกในสมยัรำชวงศห์มิงเป็นหินปนูท่ีเกิดขึ้ นเองตำมธรรมชำติ ภำยในถ ้ำแห่งน้ีมีหลำกหลำย

มุมใหท่้ำนไดช้ม ประกอบไปดว้ยตวัละครเร่ือง

ไซอ๋ิว และบริเวณสถำนท่ีท่องเท่ียวแห่งน้ียงัมี 

สะพานแกว้ 5D สะพำนแกว้ท่ีเช่ือมต่อหุบเขำ

ควำมยำว 250 เมตร กวำ้ง 2 เมตร ควำมสูง 

200 เมตรเป็นสะพำนแกว้ท่ียำวท่ีสุดใน

มณฑลยูนนำน และยังตกแต่งเอฟเฟกซ์สำม

มิติแบบ 5D ใหท่้ำนไดเ้ดินเล่นถ่ำยภำพทำ้

ทำยควำมหวำดเสียวตำมอัธยำศัย พรอ้มอีก
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หน่ึงกิจกรรมใหท่้ำนไดส้นุกสนำนดว้ยกำร เล่นสไลดเ์ดอรก์ระจก ยำว 1,500 เมตร สไลด์

ผ่ำนท่ำมกลำงเขำใหท่้ำนไดส้มัผสัธรรมชำติอย่ำงใกลชิ้ดเพลิดเพลินไปกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงำม ซ่ึง

ใชเ้วลำเพียง 1-2 นำที ก็สำมำรถลงมำรถดำ้นล่ำงไดแ้ลว้ 

หมายเหตุ : หากท่านไม่ประสงคท์ี่จะเดินสะพานแกว้หรือเล่นสไลเดอร์ สามารถเก็บภาพ

บรรยากาศ แลว้มาเจอกันที่จุดนัดพบ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 

ทั้งสิ้ น (สะพานแกว้ และสไลเดอร ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จ  าเป็นตอ้งตรวจสอบ และรกัษา

ความปลอดภยัอย่างสูงอยู่ตลอดจากทางรฐับาลจีน ดงันั้นหากสะพานแกว้หรือสไลเดอร ์

ไม่เปิดใหน้กัท่องเที่ยวเขา้ชม อนัเน่ืองจากสภาพอากาศ ลม หิมะ ฝน เป็นอนัรบัทราบโดย

ทัว่กนัว่า เหตผุลเพ่ือความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวทั้งสิ้ น) 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

บ่าย น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ เมืองคุนหมิง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองเอกและเป็น

เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนำนมีประชำกร 33 ลำ้นคน จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ รา้นบวั

หิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในดำ้นรกัษำแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยำสำมญัประจ ำ

บำ้น จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ รา้นผา้ไหม ใหท่้ำนไดเ้ลือกชมซ้ือสินคำ้และผลิตภัณฑ ์ท่ีผลิต

ดว้ยผำ้ไหม  

ค า่ อิสระตามอธัยาศยั   

ใหท่้ำนได ้อิสระชอ้ปป้ิงหา้งวอลมารท์ หรือ ถนนคนเดิน ใหท่้ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้ต่ำงๆ ฝำก

ญำติสนิทมิตรสหำยก่อนกลบั ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนสู่สนำมบิน 

23.00 น. กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) เที่ยวบินที่ MU 2583  

(บริการของว่างบนเครื่อง) 

00.45+1 น. เดินทำงถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 
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ขอ้ส าคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอียดทุกขอ้) 

 ทวัรน้ี์ส ำหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือกำรท่องเท่ียวเท่ำน้ัน 

 โปรดตรวจสอบพำสปอรต์ของท่ำน จะตอ้งมีอำยุคงเหลือ ณ วนัเดินทำงมำกกว่ำ 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือ

หนำ้กระดำษอยำ่งต ำ่ 2 หนำ้ หำกไมม่ัน่ใจโปรดสอบถำม 

 ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทำงน้อยกว่ำ 10 

ท่ำน โดยจะแจง้ใหท่้ำนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนกำรเดินทำงส ำหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่ำและ

อย่ำงน้อย 10 วันก่อนกำรเดินทำงส ำหรับประเทศท่ีมีวีซ่ำ (หำกผู ้เดินทำงทุกท่ำนยินดีท่ีจะช ำระ

ค่ำบริกำรเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทำงได ้ทำงบริษัทฯ ยินดีท่ีจะประสำนงำนในกำรเดินทำงตำมประสงค์) 

 ขนาดของกรุป๊ไซด ์จ  านวนผูเ้ดินทางอาจมีการปรบัเพ่ิมข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 

 กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทวัร์

หรือมัดจ  ามาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง อาทิเช่น ค่าบริการในการยื่น

ขอวีซ่า(ศูนยฯ์เรียกเก็บ) / ค่ามัดจ  าตัว๋เครื่องบิน หรือ ค่าตัว๋เครื่องบินและภาษีสนามบิน (กรณี

ออกตัว๋เครื่องบินแลว้) ค่าส่วนตา่งค่าทวัรใ์นกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน 

 หำกท่ำนท่ีตอ้งออกตัว๋ภำยใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษัทฯ เพ่ือเช็คว่ำ

กรุ๊ปมีกำรคอนเฟริมเดินทำง หรือ สำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปล่ียนไฟล์ท และ เวลำบิน ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทำงบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอำจมีกำรสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัควำมเหมำะสม และค ำนึงถึง

ผลประโยชน์และควำมปลอดภยัของลกูคำ้เป็นหลกั 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัยท่ีทำง 

บริษัทฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล,กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึง

กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองไม่อนุญำตใหเ้ดินทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญำตใหเ้ขำ้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่ำนจะใชห้นังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ำเงิน) เดินทำง หำก

ท่ำนถูกปฏิเสธกำรเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

 ตำมนโยบำยร่วมกบักำรท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนทุกเมือง ก ำหนดใหม้ีกำรประชำสมัพนัธสิ์นคำ้พ้ืนเมืองให้

นักท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กัคือ รา้นบวัหิมะ, รา้นผา้ไหม ซ่ึงจ ำเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะ

มีผลกบัรำคำทวัร ์จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่ำนทรำบว่ำรำ้นทุกรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทุกท่ำนแวะ

ชม ซ่ึงจะใชเ้วลำรำ้นละประมำณ 60-90 นำที ซ้ือหรือไมซ้ื่อขึ้ นอยู่กบัควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั ไม่

มีกำรบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน และถำ้หำกลูกคำ้ไม่มีควำมประสงคจ์ะเขำ้รำ้นรฐับำลจีนทุกเมือง ทำงบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดข้ึนจำกท่ำน เป็นจ  านวนเงิน 400 หยวน/ท่าน/รา้น 

 ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่ำเสียหำยจำกควำมผิดพลำดในกำรสะกดช่ือ นำมสกุล ค ำน ำหน้ำ

ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทำง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นกำรจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีท่ำนมิไดส้่งหน้ำหนังสือ

เดินทำงใหก้บัทำงบริษัทพรอ้มกำรช ำระเงินมดัจ ำ 

 บริษัทฯ ไมม่ีนโยบำยในกำรจดัคู่นอนใหแ้ก่ลกูคำ้ท่ีไมรู่จ้กักนั กรณีท่ีท่ำนเดินทำง 1 ท่ำน จะตอ้งจ่ำยค่ำ

พกัเด่ียวเพิ่มตำมรำคำท่ีระบุไวใ้นรำยกำรทวัรเ์ท่ำน้ัน 

 ท่ำนท่ีมีวีซ่ำจีนและสำมำรถใชเ้ดินทำง เขำ้-ออก ไดต้ำมวันเดินทำงท่ีระบุ กรุณำแจง้เจำ้หน้ำท่ีให้

รบัทรำบก่อนกำรท ำจองทวัร ์ 
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 ท่ำนท่ีประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใชบ้ตัร APEC ในกำรเดินทำงและยกเวน้กำรท ำวีซ่ำ

ท่ำนจะตอ้งรบัผิดชอบในกำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจำกบริษัททัวร์ฯ ไม่ทรำบกฎ

กติกำ กำรยกเวน้วีซ่ำในรำยละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณำดูแลบตัรของท่ำนเป็นอย่ำงดี หำกท่ำนท ำ

บตัรหำยในระหวำ่งเดินทำง ท่ำนอำจตอ้งตกคำ้งอยูป่ระเทศจีนอยำ่งน้อย 2 อำทิตย ์

 ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไมส่ำมำรถเลือกท่ีนัง่ล่วงหนำ้ได ้ (ท่ำนจะไดร้บัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่ำน้ัน) 

 หลงัจำกท่ีท่ำนไดช้ ำระค่ำมดัจ ำและค่ำทวัรส์่วนท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้น้ัน 

3 วนั ก่อนเดินทาง  ท่ำนจะไดร้บัใบนัดหมำยเพื่อเตรียมตวักำรเดินทำง  

1 วนั ก่อนเดินทาง   หวัหนำ้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มลูเตรียมตวัเดินทำงแก่ผูเ้ดินทำงอีกครั้ง 

 เมื่อท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทำงบริษัทฯจะถือวำ่ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัเง่ือนไขของหมำยเหตุทุกขอ้แลว้ 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ  

2-3 ทา่น) 

เด็ก 2-18 ปี  
พกัเดี่ยว 

(จา่ยเพิ่ม) 

วนัที่ 21-23 กุมภาพนัธ ์2562  9,899 9,899 3,000 
 

อตัราค่าบริการ *รวม* 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่ำน้ัน  
2. ท่ีพกัโรงแรม 4 ดำว ตำมโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมเหมำะสม) 

** ในกรณีท่ีท่ำนจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทำงโรงแรมไมส่ำมำรถจดัหำหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทำงบริษัทอำจมีกำรจดัหอ้งพกัใหต้ำมควำมเหมำะสมต่อไป ** 

3. ค่ำอำหำร 7 มื้ อ ตำมโปรแกรม (หำกท่ำนไมท่ำนอำหำรม้ือใด จะไมส่ำมำรถคืนเงินได)้ 
4. ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมโปรแกรม 

5. ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศ รบั-ส่ง สถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำรระบุ 

6. ค่ำภำษีน ้ำมนัเช้ือเพลิงและค่ำประกนัภัยกำรเดินทำงท่ีมีกำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซ่ึงรำคำทัวรน้ี์ เป็น

อตัรำเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 28 สิงหำคม 2562 เป็นเงิน 4,200 บำท (หำกมีกำรเรียกเก็บเพ่ิมจำกสำยกำรบิน 

ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม)  

7. ค่ำระวำงน ้ำหนักกระเป๋ำ โหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ใบ จ ำกดัไมเ่กิน 23 กิโลกรมั และสมัภำระถือขึ้ นเคร่ืองได ้1 

ใบ จ ำกดัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั 

8. อุบติัเหตุระหว่ำงเดินทำงในทอ้งถ่ิน คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บำท ค่ำรกัษำพยำบำลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม)์  ** คุม้ครองตั้งแต่ อายุ 16 – 69 

ปี เท่านั้น ** 

หมายเหตุ : กรณีผูเ้ดินทำงมีอำยุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ดินทำง อำยุ 70 ปี ขึ้ นไป คุม้ครองเพียง 50%  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ ส ำหรบัผูเ้ดินทำง อำยุไมถึ่ง 1 เดือน กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 

ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได ้**ทั้งน้ีอตัราเบ้ียประกนัเริ่มตน้ที่ 330 บาท ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการเดินทาง**  

การประกนัไม่คุม้ครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทำงร่ำงกำยดว้ยโรคประจ ำตวั, กำรติดเช้ือ, ไวรสั, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อำกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกบักำรติดยำ, โรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ์, กำรบำดเจ็บจำกควำมเสียหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตวั

ตำย, เสียสติ, ตกอยู่ภำยใตอ้ ำนำจของสุรำยำเสพติด, บำดเจ็บจำกกำรทะเลำะวิวำท กำรแทง้บุตร, กำร
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บำดเจ็บเน่ืองมำจำกอำชญำกรรม, จลำจล, นัดหยุดงำน, กำรก่อกำรรำ้ย กำรยึดพำหนะ และ กำรปลน้

อำกำศยำน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตำมเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการ *ไม่รวม* 

1. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำท ำหนังสือเดินทำง ค่ำโทรศพัท ์ค่ำโทรศพัทท์ำงไกล 
ค่ำอินเตอรเ์น็ต ค่ำซกัรีด มินิบำรใ์นหอ้ง รวมถึงค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรำยกำร (กรุณำ

สอบถำมจำกหวัหนำ้ทวัรก์่อนกำรใชบ้ริกำร) 

2. ค่ำภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (กรณีตอ้งกำรใบก ำกบัภำษี) 

3. ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร ์จ  านวน 1,800 บาท/ทรปิ/ท่าน 

(เด็กช าระทิปเท่าผูใ้หญ่) 

4. ค่ำท ำวีซ่ำชำวต่ำงชำติ ซ่ึงไม่สำมำรถยื่นวีซ่ำกรุ๊ปได ้และผูเ้ดินทำงเป็นผูด้ ำเนินกำรยื่นวีซ่ำเอง (สำมำรถ
สอบถำมขอ้มลูไดจ้ำกเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำย) 

5. กรณีชำวต่ำงชำติ ตอ้งจ่ำยเพ่ิมจำกค่ำทวัร ์600 หยวน/ท่ำน/ทริป 

6. ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเที่ยวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใชเ้พียงส าเนาหนังสือเดินทาง 
(ส  าหรับผูถื้อพาสปอรต์ไทยและเดินทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านั้น) หรือ ค่าวีซ่าจีน

ท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วนัท าการ) ท่านละ 1,800 บาท (ส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทย) 

หมายเหต ุ 

 หำกยกเลิกเดินทำง วีซ่ำกรุป๊จะถูกยกเลิกทนัที ไมส่ำมำรถน ำไปใชก้บักำรเดินทำงครั้งอ่ืนๆได ้รวมทั้งไม่

สำมำรถคืนเงินค่ำวีซ่ำไดทุ้กกรณี   

 กรณีเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี เดินทำงพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทำงท่ีบินลงปักก่ิง / ปักก่ิง+เซ่ียงไฮ ้(เท่ียว 

2 เมือง) ตอ้งยื่นวีซ่ำเด่ียวเท่ำน้ัน 

 ในกรณีรฐับำลจีนประกำศยกเลิกวีซ่ำกรุ๊ป ไม่ว่ำดว้ยสำเหตุใดๆทั้งส้ิน ท ำใหไ้ม่สำมำรถยื่นวีซ่ำกรุ๊ปได ้ 

หรือ ท่ำนมีควำมประสงคจ์ะยื่นวีซ่ำเด่ียว ผูเ้ดินทำงจะตอ้งเสียค่ำใชจ้่ำยในกำรท ำ วีซ่ำเด่ียวยื่นปกติ 4 

วนั ท ำกำร ท่ำนละ 1,800 บำท หรือ วีซ่ำด่วน 2 วนั ท ำกำร ท่ำนละ 2 ,925 บำท (อตัรำดังกล่ำว

ขำ้งตน้ ส ำหรบัผูถื้อหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน)  

เง่ือนไขการส ารองที่นัง่และการช าระค่าบริการ 

 กรุณาช าระยอดเตม็ (ภำยใน 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนั นับจำกวนัท่ีท ำกำรจอง) 

เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบินตอ้งเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่

สามารถยกเลิกได ้หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น *ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลง

การเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด * 

(กรณีไมช่ ำระเงิน หรือ ช ำระเงินไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่ำนถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน

ไมว่ำ่กรณีใดๆ ใหถื้อวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิ) 

หมายเหต ุหำกช ำระเงินแลว้ กรุณำส่งส ำเนำกำรโอนเงิน ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีทุกครั้ง 

 รบกวนสแกนหน้ำพำสฯ พรอ้มรูปถ่ำย แบบเต็มและเห็นชดัเจน ส่งภำยใน 3 วนั หลงัจำกกำรช ำระเงิน

ค่ำทวัร ์

การยกเลิกการเดินทาง 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั ข้ึนไป  คืนค่ำใชจ้่ำยทั้งหมด  

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 29-1 วนัก่อนเดินทาง  ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้น

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษทัฯก าหนดไว ้(10 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำง

บริษัทและผูเ้ดินทำงอ่ืนท่ีเดินทำงในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆท่ีเกิดจำกกำร

ยกเลิกของท่ำน  
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 กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ำมำรถเดินทำงได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บริษัทฯ จะ

พิจำรณำเล่ือนกำรเดินทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ้่ำยท่ีไม่สำมำรถเรียก

คืนได ้เช่น ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ค่ำหอ้ง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมท่ีสถำนทูตฯ เรียกเก็บ  และค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆท่ี

เกิดข้ึนตำมจริง ในกรณีท่ีไมส่ำมำรถเดินทำงได ้

 ยกเวน้กรุป๊ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำรบินมีกำร

กำรนัตีมดัจ ำท่ีนัง่กบัสำยกำรบินและค่ำมดัจ ำท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่

มีการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้

ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดินทาง ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่

เดินทาง  พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจ  าคืน ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทั้งสิ้ น 

เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเท่านั้น) 

 ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอำยุเหลือมำกกวำ่ 6 เดือน  

(ตอ้งชดัเจนเท่ำน้ัน ลกูคำ้ไมต่อ้งส่งเล่มพำสปอรต์ตวัจริงมำ และตอ้งถ่ำยใหติ้ดทั้ง 2 หนำ้ ดงัตวัอยำ่ง) 
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 สแกนรูปถ่าย 2 น้ิว ใหมี้ขนาดเท่ารูปจริง และชดัเจน ส่งใหท้ำงบริษัทฯ เพ่ือใชป้ระกอบกำรยื่นวีซ่ำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เอกสารในการท าวีซ่าจนีส าหรบัหนงัสือเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าเดี่ยว) 

1. หนังสือเดินทำงท่ีมีอำยุกำรใชง้ำนไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน สญัชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตอ้งไม่มี

การ ช ารุดใดๆ ทั้งสิ้ น ถา้เกิดการช ารุด  เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก

ประเทศของท่านได)้  

2. หนังสือเดินทำงตอ้งมีหนำ้วำ่ง ส ำหรบัประทบัตรำวีซ่ำและตรำเขำ้-ออก อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น ยิ้ มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และ

ใบหูทั้งสองขา้งชัดเจน และหา้มสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่

สวมเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และ

ตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรือรูปพริ้ นจากคอมพิวเตอร ์ 

4. เอกสำรท่ีใหก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณำกรอกขอ้มลูจริงใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต  า่กว่า 18 ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

5.1 เดินทางพรอ้มพ่อแม่  / เดินทางพรอ้มพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส ำเนำสติูบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

  5.1.2 ส ำเนำทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 

  5.1.3 ส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบำ้นพ่อแม่  

  5.1.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2 เดินทางพรอ้มญาต ิ  
5.2.1 ส ำเนำสติูบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

5.2.2 ส ำเนำทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 

5.2.3 ส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบำ้นพ่อแม่  

5.2.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจำกพ่อแม ่ไปท ำท่ีเขตหรืออ ำเภอเท่ำน้ัน 

6.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

6.1   ใบอนุญำติกำรท ำงำน ตวัจริงเท่ำน้ัน ! ! ต่ออำยุกำรท ำงำนแลว้ไมต่ ำ่กวำ่ 3 – 6 เดือน 

6.2   หนังสือรบัรองกำรท ำงำน เป็นภำษำองักฤษ ตวัจริง มีตรำประทบัและลำยเซ็นต ์

6.3 ส ำเนำตัว๋ + ใบจองโรงแรม 

6.4 ส ำเนำบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัน้ต ำ่ 100,000 บำท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนสมรส 
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    หมายเหต ุ:  

 ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำใหไ้ด ้เฉพำะชำวต่ำงชำติท่ีท ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำร

ท ำงำนในประเทศไทยเท่ำน้ัน หำกไม่ไดท้ ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำ

เขำ้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงดำ้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง เน่ืองจำกผูเ้ดินทำงจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถำนทตูจีน 

 ส ำหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทำงต่ำงดำ้ว จะตอ้งท ำเร่ืองแจง้ เขำ้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เท่ำน้ันก่อนกำรส่งเอกสำรยื่นวีซ่ำ 

 เอกสำรทุกอย่ำงตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้ำก่อนยื่นวีซ่ำ ดังน้ันกรุณำเตรียมเอกสำรพรอ้มส่งให้

บริษัททวัร ์อยำ่งนอ้ย 7 วนัท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 

 โปรดท ำควำมเขำ้ใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำร

เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงครั้งบริษัททัวรไ์ม่

ทรำบล่วงหนำ้   

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนงัสือเดินทางคนตา่งชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด)้ 

 หนังสือเดินทำงของคนอเมริกนั  ท่ำนละ 5,360 บำท  

 หนังสือเดินทำงของคนต่ำงชำติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท้ี่เจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย) 

สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รบัท าวีซ่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 ช่ือเป็นชำย แต่ส่งรปูถ่ำยท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยำว หรือแต่งหนำ้ทำปำก 

 น ำรปูถ่ำยเก่ำ ท่ีถ่ำยไวเ้กินกวำ่ 6 เดือนมำใช ้

 น ำรปูถ่ำยท่ีมีวิวดำ้นหลงั ท่ีถ่ำยเล่น หรือรปูยืนเอียงขำ้ง มำตดัใชเ้พ่ือยื่นท ำวีซ่ำ 

 น ำรปูถ่ำยท่ีเป็นกระดำษถ่ำยสติคเกอร ์หรือรปูท่ีพร้ินซจ์ำกคอมพิวเตอร ์

(ตา่งชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 

ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปลี่ยนกฎเกณฑก์ารยืน่วีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณำแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน ำติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ต้องมีขนำดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลำสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสำมำรถน ำออกมำใหเ้จำ้หน้ำท่ีตรวจไดอ้ย่ำงสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญำตใหถื้อไดท่้ำนละ 

1 ใบเท่ำน้ัน ถำ้ส่ิงของดังกล่ำวมีขนำดบรรจุภัณฑม์ำกกว่ำท่ีก ำหนดจะตอ้งใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำก

เจำ้หนำ้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่ำน้ัน    

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลำ้ยกบัอำวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬำฯ จะตอ้งใส่กระเป๋ำใบ

ใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่ำน้ัน  

 กรุณำเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยำสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เน่ืองจำกรัฐบำล

ทอ้งถ่ินตอ้งกำรรกัษำส่ิงแวดลอ้มและลดกำรท้ิงขยะ จึงไมม่ีบริกำรท่ีโรงแรม 

 หำ้มน ำแบตเตอร่ีส ำรองใส่กระเป๋ำเดินทำงโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 
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ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างน้ี!!!! 

**เน่ืองจากสถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี** 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตำมหนำ้พำสปอรต์)   

( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME....................................................... 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน    หมา้ย     หยา่   ไม่ไดจ้ดทะเบียน   

  จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส................................................................................................................................. 

ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    

............................................................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย.์.................................. โทรศพัทบ์า้น.........................................มือถือ........................................... 

ที่อยูปั่จจุบนั (กรณีไมต่รงตำมทะเบียนบำ้น / ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  

...............................................................................................................................................................................

.......................................................... รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัทบ์า้น........................................... 

ช่ือสถานที่ท  างาน / สถานศึกษา (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................ 

ต าแหน่งงาน.......................................................................................................................................................... 

ที่อยูส่ถานที่ท  างาน  / สถานศึกษา ปัจจุบนั(ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………...….....…………………….…………….... 

........................... ................................................ รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร............................ 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งท่ีสามารถติดตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทา่น) 

กรณีปัจจุบนัท่านเกษียณแลว้ ตอ้งกรอกที่อยูส่ถานที่ท  างานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

...............................................................................................................................................................................

........................................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร................................. 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งท่ีสามารถติดตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทา่น) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจนีหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เม่ือวนัที่.................. เดือน.................ปี...........................  ถึง วนัที่.....................เดือน...................ปี................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เม่ือวนัที่.................. เดือน.................ปี...........................  ถึง วนัที่.....................เดือน...................ปี................. 

รายช่ือบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ 

ส าหรบัคนโสดขอใหร้ะบุช่ือบิดา-มารดา / ส าหรบัท่านที่สมรสแลว้ใหร้ะบุช่ือสามี หรือ ภรรยา เท่านั้น!! 

(ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME..................................................................................... 

RELATION.........................................................TEL................................................................................................ 

2. มารดา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME................................................................SURNAME.................................................................................... 

RELATION.........................................................TEL................................................................................................  
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3. สามี หรือ ภรรยา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME................................................................SURNAME.................................................................................... 

RELATION..........................................................TEL...............................................................................................  

 

หมายเหต ุ

**กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ี่ท  างาน  มือถือ  บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพื่อใชใ้น

การขอยืน่วีซ่า 

** ถา้เอกสารสง่ถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความไม่สะดวก

ภายหลงั  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเครง่ครดั) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 

 

 

 

 

  

 

 


