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ถ ้ำหินปูนแปลก #ถ ้ำไซอ๋ิว 

                                           เที่ยวตงชวน #เมืองภูเขำเจด็ส ี

ทำ้ทำยควำมหวำดเสี่ยว #สะพำนแกว้ 5D 

สวนพฤกษศำสตรท์ี่มีช่ือเสียงของคนุหมิง #สวนดอกไม ้World Horti Expo Garden 

ล้ิมรสเมนูพิเศษ #ขนมจนีขำ้มสะพำน #อำหำรกวำงตุง้ #สุก้ีเห็ด+น ้ำจิ้ มไทยรสเด็ด 
 

ตำรำงกำรเดินทำง 
 
วนัท่ี โปรแกรมกำรเดินทำง เชำ้ เท่ียง ค ำ่ พกัที่ 

1 กรุงเทพฯ-คุนหมิง (MU5078 : 19.50-00.05+1) X X X 
HUI SHANG HOTEL  

หรือระดบัเทียบเทำ่ 4 ดำว 

2 
คุนหมิง-สวนดอกไม ้World Horti Expo Garden 

เมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง-สวนผลไม ้    

WANG TONG HOTEL  

หรือระดบัเทียบเทำ่ 4 ดำว 

3 
ตงชวน-ถ ้าไซอ๋ิว-สะพานแกว้ 5D-สไลดเ์ดอรก์ระจก 

คุนหมิง-รา้นนวดเทา้    

PING HUA YUE JIA HOTEL  

หรือระดบัเทียบเทำ่ 4 ดำว 

4 
คุนหมิง-วดัหยวนทง-กรุงเทพฯ  

(MU741 : 13.25-14.55)  
X X  

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

วนัที่ 14-17 กนัยำยน 2562                      รำคำ 11,899.- 
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หมำยเหต ุ:  

 ไม่รวมค่ำวีซ่ำจนีแบบกรุป๊ ท่ำนละ 1,500บำท หรือ ค่ำวีซ่ำจนีแบบเด่ียว (4 วนัท ำกำร) ทำ่นละ 1,800บำท 

• เด็กอำยุตั้งแต ่2-18 ปี เก็บค่ำทวัรเ์พิ่ม ท่ำนละ 3,000 บำท 

• ไมร่วมค่ำทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนำ้ทวัร ์จ  ำนวน 350 หยวน/ทรปิ/ทำ่น (เด็กช ำระทิปเทำ่ผูใ้หญ่) 

 
 

โปรแกรมกำรเดินทำง 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-คุนหมิง 

17.00 น. พรอ้มกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4 

ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจา้หน้าท่ี

คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

19.50 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) 

เที่ยวบินที่ MU 5078 (บรกิำรอำหำรว่ำงบนเครื่อง) 

00.05+1 น.   เดินทางถึง สนำมบินคุนหมิง ฉำงสุ่ย ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรบั 

สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

พกัที่   HUI SHANG HOTEL 4 ดำว หรือระดบัเทียบเท่ำ  

วนัที่สอง  คุนหมิง-สวนดอกไม ้World Horti Expo Garden-เมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง-สวนผลไม ้

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (1) 

น าท่านสู่ สวนดอกไม ้World Horti Expo Garden ถือว่าเป็นสวนพฤกษศาสตรท่ี์มีช่ือเสียงแห่ง

เมืองคุนหมิง ตั้งอยูใ่นชานเมืองทางตอนเหนือของเมืองคุนหมิง สวนแห่งน้ีถูกแบ่งออกเป็น หอ้ง

โถงนิทรรศการขนาดใหญ่ 5 แห่ง สวนพิเศษ 7 แห่ง และโชว์รูมกลางแจง้ 3 แห่ง หอ้งโถง

นิทรรศการ 5 แห่ง ไดแ้ก่ หอ้งโถงจีน หอ้งโถงระหว่างประเทศ หอ้งโถงมนุษยแ์ละธรรมชาติ 

หอ้งโถงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และเรือนกระจก สวน 7 ธีม ไดแ้ก่ สวนผักและผลไม ้สวน

ไผ่ สวนบอนไซ พืชสวน ชา สวนสมุนไพร สวนตน้ไมแ้ละสวนดอกไมท่ี้มีช่ือเสียงและหินแปลกๆ 

นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงสถาปัตยกรรมแต่ละประเทศอีกดว้ย น าทุกท่านนัง่รถแบตเตอรร์ี่ 

เพ่ือเยี่ยมชมไปยงัจุดต่างๆ อาทิเช่น จุดชมสวนดอกไมต่้างๆ นานาชนิด จุดชมสวนขนาดย่อม 

จุดชมนิทรรศการปติมากรรมของแต่ละประเทศในบางประเทศ  ไดแ้ก่ ไตห้วัน ไทย อินเดีย 

ทิเบต พม่า เกาหลี เป็นตน้ ใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพความประทับใจ และเยี่ยมชมความงามของ

สวนดอกไมน้านาพนัธุท่ี์ทาง World Horti Expo Garden ไดท้ าการจดัแสดงใหท่้านไดช้ม 
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หมำยเหต ุ: ในแตล่ะเดือนทำงสวนดอกไม ้World Horti Expo Garden จะท ำกำรปรบัเปล่ียน

ในกำรจัดแสดงดอกไมแ้ตกต่ำงกันออกไป โดยมีรำยละเอียดตำมตำรำงกำรจัดแสดง

ดอกไม ้ดงัน้ี 

ปฏิทินดอกไม ้World Horti Expo Garden 

ชนิดดอกไม/้เดือน มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม 

 ดอกทำนตะวนั    

 ดอกทรอปิคอล ์แชช ์    

 หญำ้นกยูง    

 หญำ้สีสนัต ์    

 ดอกสปิเตอร ์    

**กำรจดัแสดงดอกไมอ้ำจมีกำรปรบัเปลี่ยน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัทำงผูจ้ดังำนเท่ำนั้น!!!** 

ท่ำนสำมำรถซ้ือรำยกำรทวัรท์ี่น่ำสนใจเพ่ิมเตมิไดด้งัน้ี.. 

• งำนแกะสลกันำ้แข็งขนำดย่อม เป็นโดมจดัแสดงการแกะสลกัน้าแข็งรูปต่างๆ นอกจากทุก

ท่านจะไดเ้ยี่ยมชม และสมัผสัความหนาวแลว้ ยงัสามารถร่วมสนุกสไลดเ์ดอรน์ ้าแข็งไดอี้กดว้ย 

**ค่ำเขำ้ ท่ำนละ 60 หยวน ติดต่อสอบถำมขอ้มูลและรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่เจำ้หนำ้ที่

และช ำระเงินกบัไกดท์อ้งถิ่น ราคาน้ีไม่รวมอุปกรณเ์ล่นสไลดเ์ดอรน์ า้แข็ง และอุปกรณก์นั

หนาว รวมเฉพำะค่ำเชำ้เท่ำนั้น!!!** 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (2) เมนูพิเศษ !!  อำหำรกวำงตุง้ 

บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) หรือท่ีเรียกว่า หงถู่ต้ี

แปลว่า  แผ่นดินสีแดง เ ป็นอ าเภอท่ีอยู่ ในเขตปกครองของเมืองคุนหมิง  อยู่ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาท่ีดอกไมห้ลากหลายสี นาน

พันธุ์บาน ท าใหเ้กิดสีสันมากมายของดอกไมต้ัดกับดินสีแดง ท าใหไ้ดร้ับขนานนามว่า เมือง

ภูเขาเจ็ดสี จากน้ันน าท่านชม แผ่นดินสีแดง ตั้งอยู่ในเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือของคุนห

มิง ในเขตพ้ืนท่ีชนบทตงชวนพ้ืนแผ่นดินท่ีเป็นเน้ือดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซข์องธาตุเหล็ก

และแร่ธาตุอ่ืนๆ ในเน้ือดิน จึงท าใหพ้ื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นทศันียภาพท่ีสวยงาม สีสนัสดใส พืชผกัท่ี

ปลกูในบริเวณพ้ืนท่ีน้ีอาทิ ขา้วโอต๊ พวกมนัฝรัง่ และอ่ืนๆ สีสนัของพืชผกัพวกน้ี อีกทั้งขนาดของ

ตน้ท่ีแตกต่างกนัไป ก็ท าใหเ้กิดภาพท่ีสวยงาม แปลกตา และเมื่อถึงฤดูเก็บเก่ียว  
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จากน้ันน าท่านชม สวนผลไม ้(เดือนกรกฎำคมพำไปชมสวนลูกทอ้ เก็บชิมที่ตน้ไดท้่ำนละ

ไม่เกิน 3 ลกู) ของเกษตรกรชาวจีน ใหท่้านชม ชิม และเก็บผลไมส้ดๆ จากสวนดว้ยตวัท่านเอง 

หมำยเหตุ : หำกสภำพอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวยมีผลท ำใหท้ำงสวนผลไมป้ระกำศปิดไม่ให้

นักท่องเที่ยวเขำ้ชมทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินหรือมีเปล่ียนแปลงรำยกำรใดๆ 

ทดแทน  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (3)  

พกัที่   WANG TONG HOTEL 4 ดำว หรือระดบัเทียบเท่ำ  

วนัที่สำม  ตงชวน-ถ ้ำไซอ๋ิว-สะพำนแกว้ 5D-สไลดเ์ดอรก์ระจก-คุนหมิง-รา้นนวดเทา้                     

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (4) 

น าท่านเดินทางสู่ ถ ้ำไซอิ๋ว (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) อยูใ่กลเ้มืองคุนหมิง ถ ้า

แปลกในสมยัราชวงศห์มิงเป็นหินปูนท่ีเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติ ภายในถ ้าแห่งน้ีมีหลากหลาย

มุมใหท่้านไดช้ม ประกอบไปดว้ยตัวละครเร่ืองไซอ๋ิว และบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งน้ียงัมี 

สะพำนแกว้ 5D สะพานแกว้ท่ีเช่ือมต่อหุบเขา

ความยาว 250 เมตร กวา้ง 2 เมตร ความสูง 

200 เมตรเป็นสะพานแก้ว ท่ียาว ท่ี สุดใน

มณฑลยูนนาน และยังตกแต่งเอฟเฟกซ์สาม

มิติแบบ 5D ใหท่้านได้เดินเล่นถ่ายภาพท้า

ทายความหวาดเสียวตามอัธยาศัย พรอ้มอีก

หน่ึงกิจกรรมใหท่้านได้สนุกสนานด้วยการ 

เล่นสไลด์เดอร์กระจก ยาว 1,500 เมตร 

สไลด์ผ่านท่ามกลางเขาใหท่้านไดส้ัมผัสธรรมชาติอย่างใกลชิ้ดเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ท่ี

สวยงาม ซ่ึงใชเ้วลาเพียง 1-2 นาที ก็สามารถลงมารถดา้นล่างไดแ้ลว้ 

หมำยเหตุ : หำกท่ำนไม่ประสงคท์ี่จะเดินสะพำนแกว้หรือเล่นสไลเดอร์ สำมำรถเก็บภำพ

บรรยำกำศ แลว้มำเจอกันที่จุดนัดพบ แต่ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำใชจ้่ำยใดๆ 

ทั้งสิ้ น (สะพำนแกว้ และสไลเดอร ์เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่จ  ำเป็นตอ้งตรวจสอบ และรกัษำ

ควำมปลอดภยัอย่ำงสูงอยู่ตลอดจำกทำงรฐับำลจีน ดงันั้นหำกสะพำนแกว้หรือสไลเดอร ์

ไม่เปิดใหน้ักท่องเที่ยวเขำ้ชม อนัเน่ืองจำกสภำพอำกำศ ลม หิมะ ฝน เป็นอนัรบัทรำบโดย

ทัว่กนัว่ำ เหตผุลเพ่ือควำมปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวทั้งสิ้ น) 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (5) เมนูพิเศษ !!  ขนมจนีขำ้มสะพำน 

บ่ำย  น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองคุนหมิง (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) เมืองเอก และเป็น

เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลา้นคน จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ รำ้นนวด

เทำ้ ชมการสาธิต การนวดเทา้ ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลายความเครียด ปรบัสมดุลให้

การไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ 

ท่ำนสำมำรถซ้ือ Option เสริมที่น่ำสนใจไดด้งัน้ี.. 

• เขำซีซำน ท่านจะไดล้อดผ่าน ประตมูงักรหลงเหมิน ซ่ึงสรา้งขึ้ นในสมยัราชวงศห์มิง ทิวทศัน์

บนเขาซีซานเต็มไปดว้ยแมกไมเ้ขียวขจี ชมอุโมงคท่ี์สกดัไวต้ามไหล่เขา ศาลเจา้ และวดัจีนลทัธิ

เต๋า 
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**ค่ำใชจ้ำ่ย ท่ำนละ 200 หยวน ตดิตอ่สอบถำมขอ้มูลและรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดท้ี่

เจำ้หนำ้ที่และช ำระเงินกบัไกดท์อ้งถิ่น** 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (6) เมนูพิเศษ !!  สุก้ีเห็ด+น ้ำจิ้ มไทยรสเด็ด 

พกัที่   PING HUA YUE JIA HOTEL 4 ดำว หรือระดบัเทียบเท่ำ  

วนัที่สี ่  คุนหมิง-วดัหยวนทง-กรุงเทพฯ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (7) 

น าท่านนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วดัหยวนทง ซ่ึงเป็น “วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในนครคุนหมิง” มีประวติั

ความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองคุนหมิง ให้

ท่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถท่ี์งดงาม สระน ้าใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็น

ทศันียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง น าท่านนมสัการพระพุทธรูปจ าลอง ซ่ึงอญัเชิญมาจาก

ประเทศไทย สมยัท่ี พณ. เกรียงศกัด์ิ ชมะนันท ์เป็นนายกรฐัมนตรีไดม้ีการอญัเชิญพระพุทธชิน

ราชมาประดิษฐาน ณ วดัแห่งน้ี ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่สนามบิน 

13.25 น. กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) เที่ยวบินที่ MU 741  

(บริกำรอำหำรว่ำงบนเครื่อง) 

14.55 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่ำนที่ใชบ้ริกำร *** 
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ขอ้ส ำคญัควรทรำบ (กรุณำอ่ำนใหล้ะเอียดทุกขอ้) 

 ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 

ท่าน โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่าและ

อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า (หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์) 

 หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ เพ่ือเช็ควา่

กรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสม และค านึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึง

กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธสิ์นคา้พ้ืนเมือง

ใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กัคือ รำ้นนวดเทำ้ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมีผลกบั

ราคาทวัร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่ารา้นทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึง

จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้ นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการ

บังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงค์จะเขา้รา้นรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่าน เป็นจ  ำนวนเงิน 400 หยวน / ท่ำน / รำ้น 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีท่านมิไดส้่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

 บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีไมรู่จ้กักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่า

พกัเด่ียวเพิ่มตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

 ท่านท่ีมีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีให้

รบัทราบก่อนการท าจองทวัร ์ 

 ท่านท่ีประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่า

ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎ

กติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท า

บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย ์

 ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไมส่ามารถเลือกท่ีนัง่ล่วงหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้บัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่าน้ัน) 

 หลงัจากท่ีท่านไดช้ าระค่าทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้น้ัน 
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3 วนั ก่อนเดินทำง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื่อเตรียมตวัการเดินทาง  

1 วนั ก่อนเดินทำง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครั้ง 

 เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น) 
เด็ก 2-18 ปี  

พกัเดี่ยว 

(จำ่ยเพิ่ม) 

วนัที่ 14-17 กนัยำยน 2562  11,899 14,899 3,000 
 

อตัรำค่ำบริกำร *รวม* 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน  
2. ท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 7 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารม้ือใด จะไมส่ามารถคืนเงินได)้ 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

6. ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงราคาทัวรน้ี์ เป็น

อตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 4,300 บาท (หากมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากสายการบิน 

ท่านตอ้งช าระเพ่ิม)  

7. ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ใบ จ ากดัไมเ่กิน 23 กิโลกรมั และสมัภาระถือขึ้ นเคร่ืองได ้1 

ใบ จ ากดัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั 

8. อุบติัเหตุระหว่างเดินทางในทอ้งถ่ิน คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์  ** คุม้ครองตั้งแต ่อำยุ 16 – 69 ปี 

เท่ำนั้น ** 

หมำยเหตุ : กรณีผูเ้ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้ นไป คุม้ครองเพียง 50%  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ ส าหรบัผูเ้ดินทาง อายุไมถึ่ง 1 เดือน กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 

ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซ้ือประกันกำรเดินทำงส ำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิ่มเตมิกบัทำงบริษัทได ้**ทั้งน้ีอตัรำเบ้ียประกนัเริ่มตน้ที่ 330 บำท ข้ึนอยูก่บัระยะเวลำกำรเดินทำง**  

กำรประกนัไม่คุม้ครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตัว, การติดเช้ือ, ไวรสั, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว

ตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การ

บาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้

อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร *ไม่รวม* 
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1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

3. ค่ำทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนำ้ทวัร ์จ  ำนวน 350 หยวน/ทรปิ/ท่ำน 

(เด็กช ำระทิปเท่ำผูใ้หญ่) 

4. ค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติ ซ่ึงไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพ่ิมจากค่าทัวร ์600 หยวน 

และผูเ้ดินทางเป็นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าเอง) 

5. ค่ำวีซ่ำกรุป๊ท่องเที่ยวเขำ้ประเทศจีน ท่ำนละ 1,500 บำท ใชเ้พียงส ำเนำหนังสือเดินทำง 
(ส  ำหรับผูถื้อพำสปอรต์ไทยและเดินทำงไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่ำนั้น) หรือ ค่ำวีซ่ำจีน

ท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วนัท ำกำร) ท่ำนละ 1,800 บำท (ส ำหรบัผูถื้อพำสปอรต์ไทย) 

หมำยเหต ุ 

 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุป๊จะถูกยกเลิกทนัที ไมส่ามารถน าไปใชก้บัการเดินทางครั้งอ่ืนๆได ้รวมทั้งไม่

สามารถคืนเงินค่าวีซ่าไดทุ้กกรณี   

 กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี เดินทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางท่ีบินลงปักก่ิง / ปักก่ิง+เซ่ียงไฮ ้(เท่ียว 

2 เมือง) ตอ้งยื่นวีซ่าเด่ียวเท่าน้ัน 

 ในกรณีรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าใหไ้ม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได ้ 

หรือ ท่านมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าเด่ียว ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการท า วีซ่าเด่ียวยื่นปกติ 4 

วนั ท าการ ท่านละ 1,800 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วนั ท าการ ท่านละ 2 ,925 บาท (อัตราดังกล่าว

ขา้งตน้ ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน)  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นัง่และกำรช ำระค่ำบริกำร 

 กรุณำช ำระยอดเตม็ (ภายใน 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนั นับจากวนัท่ีท าการจอง) 

เน่ืองจำกเป็นรำคำโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบินตอ้งเดินทำงตำมวันที่ ที่ระบุบนหนำ้ตัว๋เท่ำนั้น จึงไม่

สำมำรถยกเลิกได ้หรือเปล่ียนแปลงกำรเดินทำงใดๆ ทั้งสิ้ น ถำ้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงกำร

เดินทำง ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน ทั้งหมด * 

 รบกวนสแกนหน้าพาสฯ พรอ้มรูปถ่าย แบบเต็มและเห็นชดัเจน ส่งภายใน 3 วนั หลงัจากการช าระเงิน

ค่าทวัร ์

กำรยกเลิกกำรเดินทำง 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วนั ข้ึนไป  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่ำ 1-29 วนัก่อนเดินทำง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ้่ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้น

เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวนที่บริษัทฯก ำหนดไว ้(9 ท่ำนข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทาง

บริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะ

พิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียก

คืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ี

เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ที่ออกเดินทำงช่วงเทศกำลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการ

การนัตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่

มีกำรคืนเงินมดัจ  ำหรือค่ำทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ำยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
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 กรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออก หรือ เขำ้

ประเทศที่ระบุไวใ้นรำยกำรเดินทำง ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรบัผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่ำทวัรไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

 เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่

เดินทำง  พรอ้มคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกรอ้งค่ำบริกำรและเงินมัดจ  ำคืน ไม่ว่ำกรณี

ใดๆ ทั้งสิ้ น 

เอกสำรประกอบกำรยืน่วีซ่ำท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพำะพำสปอรต์ไทยเท่ำนั้น) 

 ส ำเนำหนงัสือเดินทำง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

(ตอ้งชดัเจนเท่าน้ัน ลกูคา้ไมต่อ้งส่งเล่มพาสปอรต์ตวัจริงมา และตอ้งถ่ายใหติ้ดทั้ง 2 หนา้ ดงัตวัอยา่ง) 

 สแกนรูปถ่ำย 2 น้ิว ใหมี้ขนำดเท่ำรูปจริง และชดัเจน ส่งใหท้างบริษัทฯ เพ่ือใชป้ระกอบการยื่นวีซ่า   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจนีส ำหรบัหนงัสือเดินทำงไทย (กรณีที่ท่ำนมีควำมประสงคจ์ะยืน่วีซ่ำเดี่ยว) 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือน สญัชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงตอ้งไม่มี

กำร ช ำรุดใดๆ ทั้งสิ้ น ถำ้เกิดกำรช ำรุด  เจำ้หนำ้ที่ตรวจคนเขำ้-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอก

ประเทศของท่ำนได)้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ำยหนำ้ตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขำวเท่ำนั้น ยิ้ มหำ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนำ้และ

ใบหูทั้งสองขำ้งชัดเจน และหำ้มสวมเสื้ อสีขำว เช่น เสื้ อยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดขำ้รำชกำร ไม่

สวมเครื่องประดบั สรอ้ย ต่ำงหู เเว่นตำเเฟชัน่ เเว่นสำยตำ รูปถ่ำยมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และ

ตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรือรูปพริ้ นจำกคอมพิวเตอร ์ 

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มลูจริงใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 18 ปี เดินทำง ใชเ้อกสำรเพิ่มเตมิ จำกขอ้ 1-3 ดงัน้ี 
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5.1 เดินทำงพรอ้มพ่อแม่  / เดินทำงพรอ้มพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 

  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

  5.1.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2 เดินทำงพรอ้มญำต ิ  
5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 

5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

5.2.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน 

6.  กรณีหนงัสือเดินทำงชำวตำ่งชำต ิใชเ้อกสำรเพิ่มเตมิ จำกขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

6.1  ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเท่าน้ัน ! ! ต่ออายุการท างานแลว้ไมต่ า่กวา่ 3 – 6 เดือน 

6.2  หนังสือรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 

6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 

6.4 ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัน้ต า่ 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

      หมำยเหต ุ:  

 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการ

ท างานในประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่า

เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

 ส าหรับผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เท่าน้ันก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งให้

บริษัททวัร ์อยา่งนอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร

เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไ์ม่

ทราบล่วงหนา้   

ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่วีซ่ำหนงัสือเดินทำงคนตำ่งชำติ (ในกรณีที่ทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำใหไ้ด)้ 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,360 บาท  

 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดไดท้ี่เจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยขำย) 

สถำนฑูตจนีอำจปฏิเสธไม่รบัท ำวีซ่ำให ้พำสปอรต์ของท่ำน ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

 น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยื่นท าวีซ่า 

 น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรูปท่ีพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร ์

(ตำ่งชำติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขำ้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมัน กรีซ ฮงักำรี ไอซแ์ลนด ์อิตำลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 

ลกัเซมเบิรก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 
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สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได)้ 

**กำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีน สถำนทูตจนีอำจเปลี่ยนกฎเกณฑก์ำรยืน่วีซ่ำโดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้** 

ขอ้แนะน ำก่อนกำรเดินทำง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน    

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เน่ืองจากรฐับาล

ทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จึงไมม่ีบริการท่ีโรงแรม 

 หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

 

ผูเ้ดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรดำ้นล่ำงน้ี!!!! 

**เน่ืองจำกสถำนทูตจนีมีกำรเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์กำรขอวีซ่ำเขำ้จนี กรุณำกรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี** 

เอกสำรที่ใชป้ระกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจนี 

**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน    หมำ้ย     หยำ่   ไม่ไดจ้ดทะเบียน   

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

ที่อยูต่ำมทะเบียนบำ้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    

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

รหสัไปรษณีย.์.................................. โทรศพัทบ์ำ้น.........................................มือถือ........................................... 

ที่อยูปั่จจุบนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  

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

.......................................................... รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัทบ์ำ้น........................................... 

ช่ือสถำนที่ท  ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................ 

ต ำแหน่งงำน.......................................................................................................................................................... 

ที่อยูส่ถำนที่ท  ำงำน  / สถำนศึกษำ ปัจจุบนั(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………...….....…………………….…………….... 

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

(ส ำคญัมำก กรุณำแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งท่ีสำมำรถติดตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทำ่น) 

กรณีปัจจุบนัท่ำนเกษียณแลว้ ตอ้งกรอกที่อยูส่ถำนที่ท  ำงำนล่ำสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

........................................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร................................. 
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(ส ำคญัมำก กรุณำแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งท่ีสำมำรถติดตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทำ่น) 

ท่ำนเคยเดินทำงเขำ้ประเทศจนีหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

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

ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปตำ่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

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

รำยช่ือบุคคลในครอบครวัของท่ำน พรอ้มระบุควำมสมัพนัธ ์ 

ส ำหรบัคนโสดขอใหร้ะบุช่ือบิดำ-มำรดำ / ส ำหรบัท่ำนที่สมรสแลว้ใหร้ะบุช่ือสำมี หรือ ภรรยำ เท่ำนั้น!! 

(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

1. บิดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

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

2. มำรดำ ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

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

3. สำมี หรือ ภรรยำ ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

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

 

หมำยเหต ุ

**กรุณำระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ี่ท  ำงำน  มือถือ  บำ้น และกรอกรำยละเอียดแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริงเพื่อใชใ้น

กำรขอยืน่วีซ่ำ 

** ถำ้เอกสำรสง่ถึงบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทำงบริษทัอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำใหท้่ำนเกิดควำมไม่สะดวก

ภำยหลงั  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ท่ีน้ี  (โปรดท ำตำมระเบียบอยำ่งเครง่ครดั) 

** แผนกกงสุล สถำนทูตจนี สำมำรถสอบถำมได ้ หมำยเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


