
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมอืงตงชวน ไดร้บัขนานนามวา่ เมอืงภเูขาเจ็ดส ีหรอื แผน่ดนิสแีดง   

 ชมความงามของหนิปนูงอกโดยธรรมชาต ิถ า้ไซอิว๋ 

 ทา้ความเสยีวกบั สะพานแกว้ สงูกวา่ 20 เมตรจากระดบัน า้ทะเล 

 พชิติความสงู 4,223 เมตร ภเูขาหมิะเจีย้วจือ่ สมัผสัความหนาวเย็นและหมิะ  

 สวนน า้ตกคนุหมงิ แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องคนุหมงิ ชมสวนผลไม ้

 วดัหยวนทง วดัทีใ่หญแ่ละเกา่แกข่องมณฑลยนูนาน 

 เมน ูพเิศษ!! อาหารกวางตุง้ สกุ ีเ้ห็ด 

การนัต ี

10 คนออก

เดนิทาง !!! 



 

 

 

 
 

 โรงแรมทีพ่กั ระดบั 4 ดาวทกุคนื !!! 

 ลง 1 รา้นเทา่น ัน้ !!! 
 
 

 

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง และขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ

เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจาก หากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ

เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่สายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น

เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่

รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั

ในความไมส่ะดวก 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภูม ิ- สนามบนิคนุหมงิ 
23.30 น. คณะพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิ กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 6 

เคานเ์ตอร ์สายการบนิ LUCKY AIR โดยมีเจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและชว่ยทา่น

จัดการดา้นเอกสาร และสมัภาระในการการเดนิทางจนเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
 

วนัที ่2 สนามบนิคนุหมงิ – ภูเขาหมิะเจีย้วจือ่ (รวมรถแบตเตอรี+่กระเชา้) 

03.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิ Shandong Airlines เทีย่วบนิที ่SC8886  

05.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฉิางสุ่ย เมอืงคุนหมงิ เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ทีส่ดุใน

มณฑลยนูนาน ไดส้มญานามวา่ “นครแหง่ฤดใูบไมผ้ล”ิ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

 เวลาทีจ่นีเร็วกวา่ไทย 1 ช ัว่โมง กรณุาปรบัเวลาของทา่น เพือ่ใหต้รงตามเวลานดัหมาย 

เดนิทางถงึ เมอืงคุนหมงิ เมอืงหลวงและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลยนูนาน คุนหมงิไดช้ือ่

ว่าเป็นเมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ล ิท าใหม้อีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี จงึมทีัศนียภาพสวยงามมากมาย 

จนไดส้มญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไมผ้ล”ิ และมชีนกลุ่มนอ้ยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิง่ทีม่ี

เสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วก็คอืธรรมชาตแิละภมูอิากาศทีไ่มร่อ้นหรอืหนาวจนเกนิไป หลังผา่นพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืง  

 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

2 SC8886 (03.00-05.55) สนามบนิคุนหมงิ – ภูเขาหมิะ

เจ ีย้วจือ่ (รวมรถแบตเตอรี+่กระเชา้) 

   WANH TONG 4* 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 เทีย่วดนิแดนสแีดงตงชวน – ระหวา่งทางแวะไรผ่ลไมส้ต

อเบอรี ่- คุนหมงิ – ถ า้ไซอ ิว๋ - สะพานแกว้ (รวมสไลด์

เดอรข์ากลบั) 

   YI SHANG HOTEL 4* 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 รา้นบวัหมิะ – วดัหยวนทง – น า้ตกคนุหมงิ – ถนนคนเดนิ 

- สนามบนิคนุหมงิ 

  
 

  

5 สนามบนิคนุหมงิ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

SC8885 (01.15+1-01.40+1) 

    



 

 

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลูเ่ฉยีน ทีต่ัง้ของภเูขาหมิะเจีย้วจือ่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) อยู่

ทางภาคเหนือของเมอืงคนุหมงิ ระหวา่งการเดนิทางทา่นสามารถชมววิทวิทัศน์ไดต้ลอด 2 ขา้งทาง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (2) 

เดนิทางสู ่ภูเขาหมิะเจีย้วจือ่ (รวมรถแบตเตอรี+่กระเชา้) แหล่งท่องเทีย่วแหล่งใหม่ น า

ทา่นขึน้รถประจ าทางของทางอทุยาน (20 นาท)ี ตอ่ดว้ยน่ังกระเชา้ขึน้ไปดา้นบน ใหท้า่นไดเ้ดนิตอ่

บนทางเดนิไมท้ีไ่ดจั้ดวางไวอ้ยา่งด ีสูจุ่ดทีเ่ด่นทีส่ดุในการชมววิทวิทัศน์ของภเูขาหมิะเจีย้วจือ่ คอื

จุดยอดของภเูขา ทีร่ะดับความสงู 4,223 เมตร (เหนือระดับน ้าทะเล) ในหนา้หนาว ระหว่างทาง

ทา่นยังไดพ้บสิง่มหัศจรรยอ์กีมากมาย อาท ิสนตูเ้จยีน หรอืสนอาซาเรยี, น า้ของน า้ตกทีจ่บัตวั

เป็นน า้แข็ง, ล าธารรูปทรงตา่งๆ เป็นตน้ ท าใหเ้ห็นภาพความสวยงามสดุทีจ่ะไม่พรรณนาไมไ่ด ้

สว่นในระดับทีค่วามสงู 3,800 – 4,100 เมตร มทีะเลสาบภเูขา ทีม่ชี ือ่เรยีกว่า “สระน า้แห่งสรวง

สวรรค”์ ถา้ในฤดใูบไมผ้ล ิและฤดรูอ้น ดอกไมน้านาพรรณ พรอ้มทีจ่ะบานสะพรั่งกวา่ 32 ชนดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนัน้เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ใหท้กุทา่นพักผอ่นอยา่งอสิระตามอัธยาศัย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (3) เมนู สุก ีเ้ห็ด 

ทีพ่กั  WANH TONG ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที ่3 ดนิแดนตงชวน – ไร่ผลไมส้ตรอเบอรี ่- คุนหมงิ – ถ า้ไซอิว๋ (สะพานแกว้+

รวมสไลดเ์ดอรข์ากลบั) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดินทางชม เมืองตง

ชวน ดว้ยทีต่ัง้อยู่ ในระดับความ
สู ง  1,800-2,600 เ ม ต ร  จ า ก

ระดับน ้ าทะเล อากาศเย็นสบาย 

ผนืดนิ แห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปดว้ย

แร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะแร่เหล็ก

ที่มีอยู่มาก ท าใหด้นิแถบตงชวน

เป็นสแีดงอมน ้าตาล จงึ เป็นทีม่า

ของ  ผืนดินสีแดงตงชวน ชม

ทิวทัศน์อันงดงาม แผ่นดนิสี

แดงตงชวน เนินเขาสแีดงเขม้ ตัดสลับกับ ดอกไมห้ลากสสีันในทอ้งทุ่งไร่นา เกษตรกร ที่
เพาะปลูกพชืไรแ่ตกต่างกันไปในแต่ละฤดู เมือ่มองไกลๆ หุบเขาและไรน่าจะเต็มไปดว้ยสสีนัตา่งๆ



 

 

 

 
 

นานาของ ดอกไมบ้านครอบคลุม ตัง้แต่ยอดเขาไล่เลียงลงมาเป็นชัน้ๆ โอนเอนลอ้ลมเล่นเป็น

ระลอกคลืน่สวยงามเหนือค าบรรยาย  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ระหวา่ง ทางชมววิทวิทัศน์

อันสวยงามสองขา้งทาง ผา่นชมวถิชีวีติของชนกลุม่นอ้ยที ่ปลกูพชืเกษตรกรรมนานาชนดิ ทุง่ไรอ่นั

กวา้งใหญ ่สวยงาม แวะชม ไรส่ตรอเบอรีค่นุหมงิ ใหท้กุทา่นเพลดิเพลนิกับการเก็บสตรอเบอ
รีส่ดๆจากไร ่

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (5)  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถ า้ไซอิว๋ ตัง้อยูใ่นเมอืงคนุหมงิ หา่งจากใจกลางเมอืงใชเ้วลาเพยีง 30-

40 นาทถี ้านี้ในอดตีสมัยราชวงศห์มงิ ไดร้ับการขนามนามวา่ เป็นถ ้าทีแ่ปลกประหลาดอันดับ 1 ภาย

มคีาสตห์นิปูนงอกโดยธรรมชาตถิ ้ าไซอิว๋แบ่งออกเป็นหลายหอ้งโถง เชน่ ถ ้าไซอิว๋ ถ ้ากวนอมิ ทา้

ความเสยีวกบั สะพานแกว้ สงูกว่า 20 เมตรจากระดับน ้าทะเล นอกจากนี้ยังมเีครือ่งเล่น เชน่ 

สไลเดอร ์ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านสนุกกบัการลงสไลเดอร ์ใชเ้วลาเพียง 1-2 นาทีก็

สามารถลงมารถดา้นลา่ง  

หมายเหต ุหากท่านใดไมส่ะดวกลงสไลเดอรส์ามารถเดนิลงไดต้ามปกต ิแตท่างบรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์มค่นื คา่ใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้ เนือ่งจากราคารวมอยู่กับคา่เขา้ถ ้าอยู่แลว้ 

 

จากนัน้เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ใหท้กุทา่นพักผอ่นอยา่งอสิระตามอัธยาศัย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (6) 

ทีพ่กั  YI SHANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที ่4 รา้นบวัหมิะ – วดัหยวนทง – น า้ตกคนุหมงิ - ถนนคนเดนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

น าทา่น ชมการสาธติการรักษาแผลจากไฟไหมด้ว้ย ยาบวัหมิะ ของโรงงานเป่าฝู่ ถังผลติยาทีข่ ึน้
ชือ่ทีส่ดุของเมอืงจนี  

จากนัน้น าทา่นสู ่วดัหยวนทง เป็นวัดเกา่แกท่ีม่ี
อายุร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทงถูกสรา้งในสมัย
ราชวงศ ์ถังวัดหยวนทงตัง้อยูใ่จกลางเมอืงคนุหมงิ 
จดุเดน่ของวัดอยูท่ีอ่าคารตา่ง ๆ ภายในวัดจะสรา้ง

อยู่บรเิวณตนีเขา ซึง่แตกต่างไปจากวัดทั่วไปของ
จีนที่มักสรา้งไวใ้นที่สูง เช่น บนยอดเขาหรอืเนิน

เขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดมิ วัดหยวนทง เป็น
เพียงศาลเจา้แม่กวนอมิ ภายหลังจากทีม่ผีูค้นมา
กราบไหวม้ากขึน้เรือ่ย ๆ ศาลเจา้จงึถกูสรา้งเป็นวัด

ในเวลาตอ่มา 
 



 

 

 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (8)  

จากนั้นน าท่านชม ชม อุทยานน ้าตกคุนห

มงิ ทีส่รา้งตัง้แต่ปี ค.ศ.2013 ลงทุน 1,100 ลา้น

หยวน(ประมาณ 5 ,500 ลา้นบาท) เพื่อน าน ้ า

แมน่ ้าหนวิหลันเจยีงเขา้สูท่ะเลสาบเตยีนฉือ น ้าตก

กวา้ง 400 เมตร สงู12.5 เมตร  

อสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิ ทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของ

เมอืงคุนหมงิ ซึง่ม ีซุม้ประตูมา้ทองและซุม้

ประตไูกห่ยก ภาษาจนีเรยีกวา่จนิหมา่และป้ีจ ีจนเป็นทีม่าของชือ่ถนนแหง่นี ้โดยซุม้มา้ทองและ

ไก่มรกตมอีายรุ่วม 400 ปี สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ ในถนนย่านการคา้แห่งนี้ เป็นแหล่งเสือ้ผา้

แบรนด์เนมทัง้ของจีนและต่างประเทศ รวมทัง้เครื่องประดับ อัญมณีชัน้เยี่ยม รา้นเครื่องดื่ม 

รา้นอาหารพืน้เมอืง และรา้นขายของทีร่ะลกึ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมสี ิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆ อกี

มากมาย 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนุหมงิ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 
 

วนัที ่5 สนามบนิคนุหมงิ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ 

01.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ สายการบนิ Lucky Air เทีย่วบนิที ่SC8885 

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิประมาณ 2.25 ชม.) 
 

01.40 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

หมายเหต.ุ.. การจ าหน่ายสนิคา้ประเภทขนม ของฝากของไกดท์อ้งถิน่หรอืหัวหนา้ทัวรเ์ป็นกจิกรรมสว่นตัวทีไ่มไ่ด ้

เกีย่วขอ้งกับบรษัิททัวรแ์ตป่ระการใด การอดุหนุนสนิคา้เป็นไปตามความสมัครใจและความพงึพอใจของทา่น  หาก
เกดิกรณีสนิคา้ทีไ่ดร้ับไม่ตรงกับทีส่ั่งไว ้หรอืจ านวนสนิคา้ไม่ตรงกับทสีั่ง หรอืไม่ไดร้ับความสะดวก กรุณาตดิต่อ

ไกดผ์ูข้ายโดยตรง หรอืผ่านหัวหนา้ทัวรเ์ท่านัน้  บรษัิทฯ ไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใด ๆ กับการจ าหน่ายขนมบนรถของ
ไกดแ์ละหัวหนา้ทัวรท์ัง้สิน้  ทางบรษัิทฯ ของสงวนสทิธิใ์นการรับเปลีย่นหรอืคนืสนิคา้แทนไกดท์อ้งถิน่ในทกุกรณี 
 

เง ือ่นไขและราคา ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมาย

ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

***หากมกีารจองต ัว๋ภายใน กรณุาแจง้ใหท้ราบกอ่นจองทุกคร ัง้ 

(มฉิะน ัน้ทางเราจะไมร่บัผดิชอบหากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ)*** 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



 

 

 

 
 

 

อตัราคา่บรกิาร (ราคาตอ่ทา่น) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ราคาเด็ก 2 – 12 ปี 

พกัเดีย่ว  

จา่ยเพิม่ 

12 - 16 ธ.ค. 62 9,999.- 10,999.- 3,500 

13 - 17 ธ.ค. 62 9,999.- 10,999.- 3,500 

18 - 22 ธ.ค. 62 10,999.- 11,999.- 3,500 

19 - 23 ธ.ค. 62 10,999.- 11,999.- 3,500 

20 - 24 ธ.ค. 62 11,999.- 12,999.- 3,500 

25 - 29 ธ.ค. 62 12,999.- 13,999.- 3,500 

26 - 30 ธ.ค. 62 14,999.- 15,999.- 4,500 

28 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 14,999.- 15,999.- 4,500 

29 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63 14,999.- 15,999.- 4,500 

30 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63 14,999.- 15,999.- 4,500 

1 - 5 ม.ค. 63 12,999.- 13,999.- 3,500 

3-7 ม.ค. 63 10,999.- 11,999.- 3,500 

8-12 ม.ค. 63 10,999.- 11,999.- 3,500 

9-13 ม.ค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 

10-14 ม.ค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 

15-19 ม.ค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 

14-18 ก.พ. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 

21-23 ก.พ. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 

20-24 ก.พ. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 

21-25 ก.พ. 63 10,999.- 11,999.- 3,500 

26 ก.พ. – 1 ม.ีค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 

27 ก.พ. – 2 ม.ีค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 

28 ก.พ. – 3 ม.ีค. 63 10,999.- 11,999.- 3,500 

4-8 ม.ีค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 

5-9 ม.ีค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 

6-10 ม.ีค. 63 10,999.- 11,999.- 3,500 

11-15 ม.ีค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 

12-16 ม.ีค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 

13-17 ม.ีค. 63 10,999.- 11,999.- 3,500 



 

 

 

 
 

18-22 ม.ีค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 

19-23 ม.ีค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 

20-24 ม.ีค. 63 10,999.- 11,999.- 3,500 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิ่น คนละ 1,500 บาท/ทริป/ทา่น 

ส่วนค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ทา่นละ 300 บาท/ทริป/ทา่น (เดก็ช าระค่าทปิเทา่ผู้ใหญ่) 

ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์นับจากวันเดินทางกลับ) ราคาคนละ 4,000 บาท 
 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั และ ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่ง  

 ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุหอ้งพกัละ 2-3 ท่าน (ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสริม] แล้ว

ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป) 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเท่ียวตามที่รายการระบุ 

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามที่รายการทวัรร์ะบ ุ

 ค่าประกนัอบุติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุ

วงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

 กระเป๋าเดินทางน า้หนกัตามที่สายการบนิก าหนด ท่านละ 20 กิโลกรมั 
 

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ป เข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (ส่งเอกสารมาที่บริษัท 5 วันท าการก่อนวันเดินทาง 
(กรณีที่ทางสถานทูตมีการปรับราคาค่าวีซ่า ทางบริษัทขอปรับเปล่ียนค่าวีซ่าตามประกาศการเปล่ียนที่สถานทูต

ก าหนด) **กรุณาเผ่ือเวลาในการส่งเอกสารให้ทางบริษัทจัดเตรียมเพื่อย่ืนวีซ่าด้วย** 

 กรณีต้องการย่ืนวีซ่าเดี่ยว เข้าประเทศจีน ค่าวีซ่า แบบย่ืนธรรมดา ท่านละ 1,700 บาท (ส่งเอกสารมาที่บริษัท 10 

วันท าการ ก่อนวันเดินทาง) // วีซ่าเดี่ยว แบบย่ืนด่วน ท่านละ 3,000 บาท (ส่งเอกสารมาที่บริษัท 5 วันท าการ ใน

การย่ืนด่วนใช้เวลา 2 วัน แต่ทางบริษัท ต้องการได้รับเอกสารลูกค้าก่อน เพื่อด าเนินการเตรียมเอกสารก่อนการ

ย่ืนวีซ่าจริง) ***กรุณาเผ่ือเวลาในการส่งเอกสารให้กับทางบริษัทเพื่อย่ืนวีซ่าด้วย*** 

 คา่หนงัสอืเดินทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องด่ืม คา่อาหาร คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่ภาษีทกุรายการคิดจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรยีกเก็บ) 

 กรุณาเตรียมค่าทิปไกดท์้องถ่ิน และคนขับรถ 1,500 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กช าระทิปเท่าผู้ใหญ่) 

 ค่าทิปของหัวหน้าทัวรไ์ทย 300 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่) 



 

 

 

 
 

 ค่า VAT 7% หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม และหกั 

ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเทา่นัน้ และโปรดแจง้ทางบรษิัทฯ จะออกใหภ้ายหลงั  

 ค่าทัวรช์าวต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,500 บาท จากราคาค่าทัวรป์กติ 
 

เงื่อนไขการท าการจอง และช าระเงนิ 

1. ในการจองครั้งแรก ช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาท หรือทัง้หมด + ค่าวีซ่า (ภายใน 3 วัน หลังจากท าการจอง) พรอ้มสง่
ส าเนาหนงัสอืเดินทาง ใหก้บัเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย 

2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จ านวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสารทีใ่ห้
กรอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์ใหก้บัเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วนั 

3. ช าระส่วนทีเ่หลือ ก่อนเดนิทาง 20 วัน (ไม่นบัรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 
 

เงื่อนไขการจอง และยกเลิกทัวร ์  

1. แจง้จ านวนผูเ้ดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ างวดแรก ท่านละ 5,000.- บาท ขึน้อยู่กับโปรแกรมทัวรท์ี่ท่านเลือกจอง หากท่าน
ยกเลิกหลงัการช าระค่ามัดจ าแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่ามัดจ าใหท้่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาใช้
สทิธ์ิแทนได ้โดยไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายใดๆ 

2. ช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน หากท่านยกเลิกหลงัการช าระค่าทัวรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่า
ทวัรท์ัง้หมด หรือบางสว่นใหท้่านในทกุกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาใชส้ทิธ์ิแทนได ้โดยเสยีค่าใชจ้่ายบางสว่นเพิ่ม เช่น 
ค่าวีซ่าส าหรบัผูท้ี่มาแทนท่าน และค่าเปลี่ยนชื่อที่ตอ้งจ่ายใหก้บัสาการบนิ 

3. เมื่อท่านเลอืกวนัเดินทาง และไดว้างเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมดแลว้ ท่านไม่สามรถเลื่อนการเดินทางได ้หรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร ์
ได ้การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทวัรเ์ท่ากบัการยกเลกิทวัร ์ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร ์หรือเงินมดัจ าทวัรใ์หท้่านได ้
 

 
 
 

เอกสารในการยื่นวีซ่ากรุ๊ป 
1. ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน (ตอ้งชัดเจนเท่านัน้ ลกูคา้ไม่ตอ้งสง่เลม่พาสปอรต์ตวัจริงมา และ

ตอ้งถ่ายใหติ้ดทัง้ 2 หนา้ ดงัตวัอยา่ง) 
2. สแกนรูปถ่าย 2 นิว้ ให้มีขนาดเท่ารูปจริง และชัดเจน สง่ใหท้างบรษิัทฯ เพื่อใชป้ระกอบการยื่นวีซา่ 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

เอกสารในการยื่นวีซ่าเดี่ยว **(ส าหรับทา่นทีต่้องการยื่นเดี่ยว)** 
 

เอกสารในการท าวีซ่าจีนส าหรับหนังสือเดินทางไทย  

1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 

หมายเหต ุ: หนงัสอืเดินทางตอ้งไม่มีการ ช ารุดใดๆ ทัง้สิน้ ถา้เกิดการช ารุด เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอ

ออกนอกประเทศของทา่นได ้

2. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูป จ านวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลังสีขาวเท่าน้ัน!!  



 

 

 

 
 

ข้อห้าม : หา้มแม็ครูป, หา้มรูปเป็นรอย, หา้มเป้ือน, หา้มยิม้, หา้มใสเ่สือ้สีอ่อน และสีขาว (หา้มใสเ่สือ้คอกวา้ง แขนกุด ซีทรู 

ลกูไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอรม์ชุดท างาน ชุดนกัเรยีน นกัศกึษา), หา้มใสแ่วนตาสดี  า หรอืกรอบแวน่สดี  า, หา้มสวมใส่

เครื่องประดบัทกุชนิด เช่น ตา่งห ูสรอ้ย ก๊ิปติดผม คาดผม เข็มกลดั เป็นตน้  

รูปตอ้งเห็นคิว้ และใบหทูัง้ 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 

รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสโีกดกั หรอืฟูจิเทา่นัน้ และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์ 

รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  

**ท่านที่ประสงคใ์ช้รูปถ่ายข้าราชการในการย่ืนวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ง

หนังสือเดินทาง 
4.  เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร ์(กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบ เพื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง)  

5.  กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพิ่มเติม จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

 เดินทางพรอ้มพอ่แม่ / เดินทางพรอ้มพอ่ หรอื แม่   

o ส าเนาสติูบตัร (ใบเกิด) ทัง้นีก้รณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ติูบตัร (ใบเกิด) ตวัจรงิ 

o ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่ 

o ส าเนาบตัรประชาชน และส  าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม ่ 

o กรณีช่ือไม่ตรงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี่ยนช่ือ 

 เดินทางพรอ้มญาติ  

o ส าเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทัง้นีก้รณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ติูบตัร(ใบเกิด) ตวัจรงิ 

o ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่ 

o ส าเนาบตัรประชาชน และส  าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม ่ 

o กรณีช่ือไม่ตรงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี่ยนช่ือ 

o ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าท่ีเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้ 

6.  ผูเ้ดินทางท่ีช่ือเป็นชาย แตรู่ปรา่ง หนา้ตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเ้อกสารเพิ่มเติม จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

1. หนงัสอืรบัรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจรงิเทา่นัน้  

2. หนงัสอืชีแ้จงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิเทา่นัน้ 

3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัน้ต  ่า 100,000 บาท 

4. ส าเนาบตัรประชาชน และส  าเนาทะเบียนบา้น 

5. ตอ้งไปแสดงตวัตอ่หนา้ผูร้บัยื่นวีซา่ท่ีศนูยย์ื่นวีซา่จีนในวนัยื่นวีซา่ 

7.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ ใชเ้อกสารเพิ่มเติม จากขอ้ 1-3 ดงันี ้



 

 

 

 
 

1) ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตัวจริงเท่านัน้!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต  ่ากว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ได้

ท  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 

2) หนงัสอืรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มีตราประทบัและลายเซ็น 

3) ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัน้ต  ่า 100,000 บาท 

4) กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีทีท่างบริษัทฯ สามารถขอวซี่าให้ได ้

 หนงัสอืเดินทางของคนอเมรกินั ทา่นละ 5,210 บาท 

 หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย) 
 

ประเทศทีไ่ม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้  

ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรฐัเช็ก 

เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรั่งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อิตาล ีลทิวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์

นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8.  กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เน่ืองจากผู้

เดินทาง จะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน และตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ก่อนท าการยื่นวีซา่ 

9.  เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร ์

อย่าง น้อย 7-10 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดท าความเข้าใจ ศูนยย่ื์นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอก

สิทธิข์องสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวรไ์ม่ทราบล่วงหน้า   

11.  ผูท่ี้ประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่านจะตอ้ง

รบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วีซา่ / 

ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่ง

นอ้ย 2 อาทิตย ์
 

กรณีคณะออกเดินทางได้  
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร)์ 

3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจง้ใหท้ราบ 2-3 สปัดาห์

ก่อนวนัเดินทาง 

 

 



 

 

 

 
 

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษัทฯ หรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรือ
จากอบุติัเหตตุ่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่คืนเงินค่าบริการท่ีท่านไดช้  าระไว้
แลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง
ไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการทัวรน์ีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลงัจากไดร้ับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และ
โรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

7. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการ
บนิ บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหาสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นๆมาทดแทน โดยขอสงวนสทิธ์ิการจัดหา
นีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่
อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิ่มจากท่าน เฉพาะกรณีที่ท่านไม่สามารถไปเขา้ชมรา้นจ าหน่ายสินคา้พืน้เมือง
ตามโปรแกรมทัวร ์เช่น รา้นบวัหิมะ รา้นหยก รา้นผา้ไหม รา้นใบชา และรา้นไข่มุก ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้าง
รายไดใ้หท้อ้งถิ่นขององคก์ารท่องเท่ียวทอ้งถิ่น เพราะการเขา้ชมรา้นคา้เหลา่นีจ้ะไดร้บัการสนับสนนุค่าใชจ้่ายบางสว่นจากองคก์าร
ท่องเที่ยวทอ้งถิ่น ซึ่งมีผลท าใหค่้าทัวรท์ี่ท่านจ่ายถูกลง  ดังนั้นหากท่านไม่เขา้ชมรา้นใดรา้นหนึ่ง หรือทั้งหมดย่อมส่งผลใหค่้าทัวร ์
แพงขึน้ เน่ืองทางทวัรไ์ม่ไดร้บัการสนบัสนนุค่าใชจ้่ายที่เกิดการเขา้ชมรา้นคา้ฯ ซึ่งทางบริษัทฯ ตอ้งเรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มจากท่าน  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องซือ้ตั๋ วโดยสารรถทัวร ์ หรือเครื่องบินภายในประเทศล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ พร้อมขอ
ค ายืนยนัว่ากรุ๊ปสามารถออกเดินทางไดห้รือไม่ มิเช่นนัน้ทางบริษัท ฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หนังสือเดนิทางที่ไม่สามารถใช้เดนิทางได ้ 

 หนังสือเดนิทางทีมี่อายุเหลือไม่ถึง 6 เดอืน หมายถงึหนงัสอืเดินทางที่ใกลจ้ะหมดอาย ุหากนบัจากวนัท่ีตอ้งใชเ้ดินทางจนถึงวัน
หมดอาย ุถา้นอ้ยกว่า 6 เดือนถือว่าใชเ้ดินทางไม่ได ้ท่านตอ้งไปท าเลม่ใหม่ทนัที 

 หนังสือเดนิทางทีช่ ารุด หมายถงึหนงัสอืเดินทางที่มีสว่นใดส่วนหนึ่งขาดหายหรือช ารุด เช่น หนา้แรกที่มีรูปและรายละเอียดของผู้
เดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขดูขีด หรือมีการแตม้สหีรือหมกึจนท าใหไ้ม่สามารถมองเห็นรายละเอียดไดค้รบถว้น หนา้ในเลม่หนังสือ
เดินทางขาดหายทั้งหนา้ หรือบางส่วน ใชก้าวติดหนา้ใดหนา้หนึ่งในเล่มจนไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ ลว้นถือว่าเป็นหนังสอื
เดินทางช ารุดที่ไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้ 



 

 

 

 
 

หมายเหตุ เพื่อหลกีเลี่ยงขอ้ผิดพลาดในเรื่องเอกสารการเดินทาง ซึ่งอาจยงัผลใหผู้เ้ดินทางไม่สามารถเดินทางตามก าหนดได ้  กรุณาสง่
หนงัสอืเดินทางเลม่จริงของผูเ้ดินทางมาใหบ้ริษัทฯ ตรวจสอบและจดัเตรียมแบบฟอรม์เขา้ ออกประเทศใหเ้รียบรอ้ย โดยเจา้หนา้ที่จะคืน
หนังสือเดินทางใหท้่านที่สนามบินในวันเดินทาง ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางติดตัวไปสนามบินในวันเดินทาง กรุณา
ตรวจเช็คอีกครัง้ก่อนเดินทางไปสนามบิน ว่าไม่หยิบผิดเลม่ ไม่หมดอาย ุและไม่ช  ารุด บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ หากหนงัสอืเดินทาง
ของท่านมีปัญหาดงักลา่วจนท าใหท้่านเดินทางไม่ได ้
 
 

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!  เพ่ือประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME............................... ................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า        ไม่ได้จดทะเบียน   
  จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส............................................................................................................................................ 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)   ................ ...................... ...................... ...................... .................. 
........................................................................................................................................................................................

........................รหัสไปรษณีย.์............................. โทรศัพทบ์้าน.........................................มือถือ.................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัทบ์า้น........................................ 

ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ต าแหน่งงาน........................................................................................................................ ...................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา ปัจจุบนั(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)........................ ................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย ์.......................................โทร............................ 

(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับทา่น) 

กรณีปัจจุบันท่าน เกษียณแล้ว ต้องกรอกที่อยู่สถานที่ท างานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

.......................................... ......... ................................. รหัสไปรษณีย ์.......................................โทร................................. 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับทา่น) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที.่...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที.่.....................เดือน.......................ปี................. 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ ุ
เมื่อวันที.่...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที.่.....................เดือน.......................ปี................. 



 

 

 

 
 

ส าหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดา-มารดา / ส าหรับท่านทีส่มรสแล้วให้ระบุช่ือสามี หรือ ภรรยา เท่าน้ัน!! 

(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใ์หญ่) 
1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
หมายเหตุ ** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พ่ือ
ประโยชนข์องตวัท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


