
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KY101: ทวัรค์นุหมงิ ภเูขาหมิะเจีย้วจือ่ ตงชวน 4วนั3คนื  
 

💜 คนุหมงิ นครแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิตืน่ตาตืน่ใจของแผน่ดนิสแีดง ทีเ่มอืงตงชวน 

💜 ชมความงาม ภเูขาหมิะเจีย๊วจือ่ บนความสงูกวา่ 4,223 เมตร 

💜 สวนน า้ตกคนุหมงิ แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องคนุหมงิ 

💜 ขอพร ณ วดัหยวนทง วดัเกา่แกอ่ายกุวา่พนัปีของมณฑลยนูนาน 

💜 สมัผสัมนตรเ์สนห่แ์หง่อดตี เมอืงโบราณกวนตู ้

💜 เมนสูดุพเิศษ>>สกุีเ้ห็ด , อาหารกวางตุง้ 

💜 พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว เมอืงคนุหมงิ 2 คนื, เมอืงตงซวน 1 คนื 

💜 บนิตรงคนุหมงิ โดยสายการบนิ Kunming Airlines   

***คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่***   
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

อายุ 2-18 ปี 

 

Infant  

อายุ 0-2 ปี 

พกัเดีย่วเพ ิม่ ทีน่ ัง่ 

14-17 ต.ค. 7,888 10,888  

 

 

 

4,500 20 

17-20 ต.ค. 8,888 11,888 4,500 20 

18-21 ต.ค. 9,888 12,888 4,500 20 

23-26 ต.ค. 9,888 12,888 4,500 20 



 
 
 
 
 

24-27 ต.ค. 9,888 12,888 Infant 

5,000 ฿ 

ไมร่วมคา่วซีา่ 

4,500 20 

28-31 ต.ค. 7,888 10,888 4,500 20 

30 ต.ค.-2 พ.ย. 9,888 12,888 4,500 20 

31 ต.ค.-3 พ.ย. 9,888 12,888 4,500 20 

15-18 พ.ย. 8,888 11,888 4,500 20 

22-25 พ.ย. 8,888 11,888 4,500 20 

27-30 พ.ย. 8,888 11,888 4,500 20 

29 พ.ย.-2ธ.ค. 8,888 11,888 4,500 20 

4-7 ธ.ค. 9,888 12,888 4,500 20 

5-8 ธ.ค. 9,888 12,888 4,500 20 

11-14 ธ.ค. 9,888 12,888 4,500 20 

13-16 ธ.ค. 9,888 12,888 4,500 20 

18-21 ธ.ค. 9,888 12,888 4,500 20 

20-23 ธ.ค. 9,888 12,888 4,500 20 

25-28 ธ.ค. 11,888 14,888 4,500 20 

27-30ธ.ค. 11,888 14,888 4,500 20 

29 ธ.ค.-1 ม.ค. 13,888 16,888 4,500 20 

30 ธ.ค.-2 ม.ค. 13,888 16,888 4,500 20 
 

วนัแรก: ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ -   คนุหมงิ  

18.30 น.   พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 4 สายการบนิ คนุห
มงิแอรไ์ลน ์(KY) โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจ เช็ค

สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 
21.25 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิ Kunming Airlines   เทีย่วบนิที ่KY8370 

คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง: คนุหมงิ-ตงชวน-แผน่ดนิสแีดง-ถานเตีย้น-สวนผลไม ้
   ภูเขาหมิะเจ ีย่วจ ือ่(รวมรถแบตเตอรี+่กระเชา้)    อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                          
00.50 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลยูน

นาน มีประชากร 33ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถงึ 24เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถงึ 15,561 ตาราง

กโิลเมตร อยู่สงูเหนือระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,000เมตร คุนหมงิไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ล ิ

เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั ้งปี  ไม่รอ้นหรือหนาวจนเกินไปแลว้ ส ิง่ที่มีเสน่ห์ด ึงดูด

นักทอ่งเทีย่วก็คอืธรรมชาตทิีส่วยงาม หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  น าทา่นสูโ่รงแรมทีพ่ัก 
 

                       : เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงคนุหมงิ HANGLI HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงตงชวน หรือที่เรียกว่า  แปลว่า แผ่นดนิสแีดง เป็นอ าเภอที่อยู่ในเขต

ปกครองของเมอืงคนุหมงิ อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มภีมูปิระเทศเป็นทวิเขา

สลบัซบัซอ้น ชาวบา้นประกอบอาชพีปลกูขา้วสาลมีันส าปะหลงั พชืผัก และดอกไมน้านาพันธุ ์ท าให ้

เกดิสสีนัมากมายของดอกไมต้ัดกับดนิสแีดง ท าใหไ้ดร้ับขนานนามว่า เมอืงภูเขาเจ็ดส ีน าท่านชม 

แผ่นดนิสแีดง พืน้แผ่นดนิทีเ่ป็นเนื้อดนิสแีดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตเุหล็ก และแร่ธาตอุืน่ๆใน

เนื้อดนิ จงึท าใหพ้ื้นที่บรเิวณนี้เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม สสีนัสดใส พืชผักที่ปลูกในบรเิวณพื้นที่นี้ 

ไดแ้ก ่พวกมันฝรั่ง ขา้วโอ๊ต ขา้วโพด และอืน่ๆ สสีนัของพืชผักพวกนี้ อีกทัง้ขนาดของตน้ทีแ่ตกตา่ง

กันไป ก็ท าใหเ้กดิภาพที่สวยงาม แปลกตา และเมื่อถงึฤดูเก็บเกี่ยว พื้นดนิสแีดงฉาน ก็เผยโฉม



 
 
 
 
 

ออกมาใหเ้ห็น เป็นความสวยงามไปอีกแบบ ตงชวนยังเป็น

ดนิแดนบรสิทุธิท์ีรู่จ้ักกันดใีนนักถ่ายรูปชาวจีน และไดร้ับยก

ย่องใหเ้ป้นจุดทีม่ภีูมทิัศนส์วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของจีน เป็น

อ าเภอที่อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดคุนหมิง อยู่ทางทศิ

ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ฤดูกาลเพาะปลูก

ของเมืองตงชวนใน 1 ปี ช่วงมี.ค. จะปลูกผัก ท าใหเ้ห็นสี

เขยีวสลับกับสแีดงของพื้นแดง ,ชว่งก.ค.-ต.ค. ปลกูดอกมา

สตารด์ขาว ท าใหเ้ห็นทุง่สขีาวอันกวา้งใหญ่ไพศาล นอกฤดู

เพาะปลูก ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นดนิสแีดง สสีม้ ตัดกับสอีื่นๆ

บา้ง ท าใหเ้กดิภาพทีส่วยงาม แปลกตา  

 **ชว่งหนา้หนาวจะปกคลมุดว้ยหมิะกรณีสภาพอากาศเอือ้อ านวย** 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เดนิทางสู ่เมอืงถานเตีย้น (ระยะทาง 195 กม. ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4ชม.) น าท่านแวะ

ชม สวนผลไม ้ใหท้่านไดพ้บกับวถิีชวีติชาวไร่ของชาวจีน ชมวธิีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอ

เบอรร์ี ่และใหท้า่นอสิระเลอืกเก็บสตรอวเ์บอรร์ี ่และเลอืกชมิไดส้ดๆจากไร่   

**หมายเหตุ: การชมไร่สตรอวเ์บอรร์ีข่ ึน้อยู่กับฤดูกาลนัน้ๆ หาก ณ วันเดนิทางหากไม่มีผลสตรอว์

เบอรร์ี่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจากไม่มีคา่เขา้ชม โดยไม่ตอ้งแจง้

ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 น าทา่นขึน้ชม ภูเขาหมิะเจีย้วจือ่ น ัง่รถของอุทยาน จากนัน้ น ัง่กระเชา้ ข ึน้สูด่า้นบนของภูเขา ที่

ระดับความสงูกว่า 4,223เมตร (เหนือระดับน ้าทะเล) ภูเขาหมิะเจี้ยวจื่อนับเป็นแหล่งท่องเทีย่วแห่ง

ใหม่ของมณฑลยูนนาน ใหท้า่นไดส้มัผัสธรรมชาต ิและความสวยงาม ชว่งหนา้หนาระหว่างทางทา่น

ยังไดพ้บ ส ิง่มหัศจรรยม์ากมาย อาท ิสนตูเ้จียง หรอื สนอาซาเรีย น ้าของน ้าตกทีจ่ับตัวเป็นน ้าแข็ง 

เป็นตน้ สว่นในระดับที่ความสงู 3,800-4,100 เมตร มีทะเลสาบภูเขาที่มีชือ่เรียกว่า  “สระน า้แห่ง

สรวงสรรค”์ (ช่วงหนา้หนาวจะมหีมิะปกคลุม ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)  ถา้ในฤดูใบไมผ้ล ิและ
ฤดรูอ้น ดอกไมน้านาพรรณ พรอ้มทีจ่ะบานสะพรั่งกว่า 32 ชนดิ และในชว่งเดอืนเมษายน จะเป็นชว่ง

ทีด่อกกุหลายพันปีเบ่งบานสวยงามอยู่บนภูเขาแห่งนี้ (ชว่งเวลาทีเ่หมาะสมในการมาทีภู่เขาแห่งนี้ 

คอื ชว่งหนา้หนาว ตัง้แตก่ลางเดอืนตลุาคม - เมษายน)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

                      : เขา้สูท่ ีพ่กัเมอืงตงชวน WANGTONG GRRDEN HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  

วนัทีส่าม: ถางเตีย้น-คนุหมงิ- สวนน า้ตกคนุหมงิ- ซุม้ประตมูา้ทอง-ซุม้ประตไูกห่ยก  

   Option: โชวน์กยงู Dynamic Yunnan                     อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                          
                                                                                                                

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

น าท่านเดนิทางกลับสู่ คุนหมงิ น าท่านชม สวนน า้ตกคุนหมงิ (Kunming Water fall Park)

หรือ(Niulan River Waterfall Park) แลนดม์ารค์ใหม่ของคุนหมงิ ถือเป็นน ้าตกฝีมือ มนุษย์ที่

ใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี มคีวามสงูกว่า 12.5 เมตร มคีวามกวา้ง 400 เมตร มจีุดประสงคใ์นการสรา้งหลกั ๆ 

เพือ่เป็นทีผ่ันน ้ากว่า 10 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุจากแม่น ้า Niulan ทอ้งถิน่ไปสูท่ะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบ

ที่ใหญ่ที่สุดในช่องแคบยูนนาน นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันน ้าท่วมและท าหนา้ที่เป็นที่เก็บน ้ายาม

ฉุกเฉนิของประชาชน ทีส่ าคญัโครงการยังไดก้อ่สรา้งเป็นลักษณะน ้าตกสาธารณะ สรา้งความบันเทงิ 

ใหผู้ค้นมาเยีย่มชมและผ่อนคลายได ้ใชเ้วลาสรา้ง 3 ปี และใชเ้งนิไปเกอืบ 600 ลา้นบาท 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษสกุีเ้ห็ด 

บา่ย จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ รา้นบวัหมิะ และศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจีนนวดฝ่าเทา้เพื่อสขุภาพ

ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซ ้าใครพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ังหรอืทีรู่จ้ักกัน

ดใีนชือ่ “ครมีบวัหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกัดต่อยเป็นยา

สามัญประจ าบา้น  จากนัน้แวะชม หยกจนี ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืก

ซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซยีะสตัวม์งคลทีม่ชีือ่เสยีง  จากนัน้ใหท้่าน อสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนที่

เก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงคุนหมงิ ซ ึง่มีซุ้มประตูมา้ทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก ภาษาจีนเรียกว่า 

จนิหมา่ และ ป้ีจ ีจนเป็นทีม่าของชือ่ถนนแห่งนี้ โดยซุม้มา้ทองและไกม่รกตมีอายุร่วม 400 ปี สรา้ง

ข ึน้ในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการคา้แห่งนี้  เป็นแหล่งเสื้อผา้แบรนด์เนมทั ้งของจีนและ

ตา่งประเทศ รวมทัง้เครือ่งประดบั อัญมณีชัน้เยีย่ม รา้นเครือ่งดืม่ รา้นอาหารพืน้เมอืง และรา้นขายของ

ทีร่ะลกึ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมสี ิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆ อกีมากมาย 

OPTION: โชวน์กยูงDynamicYunnan (ราคา300 หยวน/ทา่นตดิตอ่ไดท้ีห่วัหนา้ทวัร)์ 

 การแสดงโชว ์แสง ส ีเสยีง ตระการตา เล่าเรื่องราวชวีติความเป็นอยู่และเอกลกัษณ์ของชนเผ่ากลุ่ม

นอ้ยยูนนานตัง้แต่อดตี,ปัจจุบัน ผลงานการแสดงก ากับโดยนักเตน้ชือ่ดังหยางลีผ่งิ (Yang Liping) 

หนึง่ในนักเตน้ทีม่ีชือ่เสยีงทีส่ดุของจีน ใหท้่านไดช้มอลังการโชวต์ืน่ตาตืน่ใจไปกับท่วงท่าลลีาของ

นักแสดงและเสยีงดนตรปีระกอบสไตลย์ูนนาน  

 

 

 

 

 

 

 
 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  พเิศษอาหารกวางตุง้ 

: เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงคนุหมงิ   LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

วนัทีส่ ี:่  วดัหยวนทง - เมอืงโบราณกวนตู-้คนุหมงิ-ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ    

                          อาหารเชา้,เทีย่ง,---                                                                                     

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

น าท่านเขา้ชม วดัหยวนทง ซ ึง่เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตัง้อยู่ที่ถนนหยวนทง

เจยีงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีส่ดุในคุนหมงิอายุ  เก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่ม

รืน่สวยงามกลางลานมสีระน ้าขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระดา้นหลงัวัดเป็น

อาคารสรา้งใหม่ประดษิฐานพระพุทธรูปพระพุทธชนิราช(จ าลอง)ซึง่พลเอกเกรียงศักดิ ์ชมะนันทน์

นายกรัฐมนตรีคนที ่15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ที ่วัดหยวนทงแห่งนี้  น าทา่นไปชม

เลอืกซือ้ ผา้ไหมจนี หรอื รา้นยางพารา  

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านสู่ย่านการคา้ของ เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไดร้ับการฟ้ืนฟูใหเ้ป็นแหล่ง

การคา้ แหลง่ซอ้ปป้ิงเสือ้ผา้อาหารพืน้เมอืงขนมและลานเอนกประสงคท์ีช่าวจนีในคณุหมงิทกุเพศทุก

วัยจะมา  เดนิเลน่ พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมอืงโบราณ ทีส่รา้งข ึน้มาเพื่อเป็นการอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจนีใน สมัยกอ่น สว่นกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยี์

แบบธเิบต และดา้นหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตัง้ของวัดลามะ หรือวัดธเิบต เมืองโบราณกวนตู ้

สะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีในคนุหมงิทีม่ีหลากหลายชาตพิันธ ์แต่อยู่ร่วมกนัไดอ้ย่าง

กลมกลนื น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานคนุหมงิ  

17.50 น.  เดนิทางกลบัสู ่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Kunming Airlines  เทีย่วบนิที ่KY8369                             

คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง (สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

20.10 น. เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  
 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

 

**กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 
 

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื่องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรฐับาลจนี ร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทกุ

เมอืง ก าหนดใหม้ีการ ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมืองใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัว

หมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไข่มุก, ผา้ไหม, ผีชวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมีผลกับราคา

ทัวร ์ จงึเรียนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซื้อ

หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัซือ้ใดๆทัง้ส ิน้  

*** หากลูกคา้ท่านใดไม่ร่วมเดนิทางตามรายการ หรือไม่เขา้รา้นสนิคา้พื้นเมืองหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที่

ระบุไวใ้นรายการทัวร ์ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 3,500 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดย

ไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
 

- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ข ึน้อยู่กับดลุยพนิจิและการพจิารณาในการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของ

ผูซ้ื้อในสนิคา้นั้นๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กับรา้นคา้ ดังนั้น บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบความเสยีหายของ

สนิคา้ และคณุภาพของสนิคา้ทีไ่ม่ไดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจ าเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้

ทกุครัง้ 
 



 
 
 
 
 

-  ลูกคา้ท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร,์ หรือรถไฟ) กรุณา

สอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่่อนท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหนา้ และทกุบรรทัด เนื่องจาก

ทางบรษัิทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 
 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่

เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิาร

จากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการ

เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ 

หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะ

ไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 

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

เพิม่เตมิ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสาย

การบนิ *** 

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

 

อตัราคา่บรกิารรวม  

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

3.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

4.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค า่ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) 

5.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไม่เกนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

7.คา่ประกนัอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่

บรษัิทท าไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนั

ชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

2.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

3.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊   ทา่นละ 1,500 บาท 

กรณีใหท้างบรษิทัฯยืน่วซีา่เดีย่วให ้        ทา่นละ 2,200 บาท **ยืน่แบบเดีย่ว 4 วนัท าการ** 

วซีา่จนีแบบเดีย่วดว่นทางบรษิทัฯยืน่ให ้       ทา่นละ 3,500 บาท **ยืน่แบบเดีย่ว 2 วนัท าการ** 

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็ 

6. (6.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

    (6.2) คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์       300 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  

7.คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่  300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ
 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 6,500 บาท และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ 

(การไม่ช าระเงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไม่ครบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่่าดว้ยสาเหตุใดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัด

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ต๋ัว

เท่านัน้ เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรือ 

เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้ส ิน้ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทาง

พรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครือ่งบนิไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคืนเงนิได ้ 
 

 



 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลกูคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลบัปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั 

6. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ / 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่เขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของแตล่ะโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารตา่งๆไม่วา่กรณีใดๆ

ทัง้ส ิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู

เงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์

(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความ

คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุ๊ป) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีูปทา่น) แบบเต็มหนา้

รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด (หมายเหต ุ: 

หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร ช ารุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารุด  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอ

ออกนอกประเทศของทา่นได)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

2.รปูถา่ยส ีพืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ สามารถใชม้อืถอืในการถา่ยไดเ้ลย *หา้มใสเ่สือ้สขีาวและเครือ่งประดบัในการ

ถา่ยรูป* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลกูคา้ถอืไปที่

สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่น ัน้!! 



 
 
 
 
 
 
 

ส าคญัมาก: กรุณาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวันเดนิทางทางบรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบกรณีทีท่า่นลมื  

    หรอืน าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

หมายเหต ุ: วซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัท าการ  ทา่นละ 2,200 บาท *ทางบรษิทัยืน่ให*้

     วซีา่จนีแบบดว่น  2 วนัท าการ  ทา่นละ 3,500 บาท *ทางบรษิทัยืน่ให*้ 

**ไมน่บัรวมวนันดัเรยีกเก็บเอกสาร** 
 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 
กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลายนิว้มอื 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุโดยนับจากวันที่เดนิทาง

กลับมาถงึประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เล่มเก่า เคยไดร้ับวีซ่าจีน กรุณาถ่ายส าเนาหนา้พาสปอรต์เล่มเก่า และ

ส าเนาหนา้วซีา่จนี จัดสง่ใหก้บัทางบรษัิทฯ ** 
 

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

จ านวนทา่นละ 2 ใบ >>รูปถา่ยมอีายุไม่เกนิ 3เดอืน<< 

หา้มตกแตง่รูป, หา้มสวมแว่นตา, หา้มใสเ่ครือ่งประดบั, หา้มใสค่อนแทคเลนส,์ หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถา่ยตอ้ง

เปิดใหเ้ห็นหนา้ผาก และเห็นใบหูชดัเจน โดยตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยช ารุด และไมส่ามารถใชง้านได ้

** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.เอกสารสว่นตวั 
 

กรณีเด็กอายุต า่กว่า18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดงันี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร (ของเด็ก) 



 
 
 
 
 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาใบจดทะเบยีนสมรส (ของบดิาและมารดา) 
 

กรณีเด็กอายุต า่กว่า18ปี (บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดงันี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร (ของเด็ก) 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (ของบดิาและมารดา) 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ของบดิาและมารดา) 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอื

รับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง

กับบุคคลทีส่าม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงาน

เขต/อ าเภอตามหลกัฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของทา่น (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-

มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตาม

กฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยื่นค ารอ้งขอวซี่า บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบุตร 

และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีร่ับยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดย

มรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

4.เง ือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่ประเทศจนี 
 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซี่า กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยื่นวซีา่ทา้ยโปรแกรมทวัรใ์หต้รงกบัขอ้มูลความเป็นจรงิ 

เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มูลใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ
กรอกประวัต/ิขอ้มูลสว่นตวัแทนผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบว่าขอ้มูลของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถกูตอ้งกบัความ
เป็นจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ข ึน้ 

 
5.กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(ลกูคา้ตอ้งท าการยืน่วซีา่เดีย่วดว้ยตนเอง)  
กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอ้มูลกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีเป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 

  
 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



 
 
 
 
 

EXAMPLE 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 
ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 4 วันท าการ 

กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

ชือ่โปรแกรมเดนิทาง: ........................................วันทีเ่ดนิทาง...........................จองกบับรษัิทฯ................................... 
 

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

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

2. ทีอ่ยู ่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น 

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

3. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจุบนั กรณไีมต่รงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น 

.................................................................................................................. 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) .................................................... ต าแหน่ง........................... 

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

ทีอ่ยู ่เลขที ่............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ................................................ 

อ าเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย ์.............. เบอรโ์ทรศัพท.์............................. 

11.ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

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

12.ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

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

 

หมายเหต:ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางทีค่อย

ใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  

** เอกสารเพิม่เตมิ ** 

ขอความรว่มมอืผูส้มัครผูส้มัครวซีา่จนี ด าเนนิการเพิม่เตมิ ดงันี ้  

 1.ปริน้เอกสารใบสมัครวซีา่จนี หนา้ที4่ (Application Chinese visa) 

 

 

 

 

  

      ** ไฟลเ์อกสารส าหรับปริน้ อยูห่นา้ถัดไป ** 

 2.เซน็ชือ่ใหเ้หมอืนกบัหนา้พาสปอรต์เพยีง 1 จุดเทา่นัน้ 



 
 
 
 
 

 3.จัดสง่ใหบ้รษัิทฯ พรอ้มเอกสารทีใ่ชย้ืน่วซีา่ รปูถา่ย และพาสปอรต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


