
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  จุดเด่นโปรแกรม !! 

   เดินทางโดยสารการบนิ Shandong Airlines (SC)   

   ชมดินแดนแถบตงชวนเป็นสแีดงอมน ้ าตาลอดุมไปดว้ยแร่เหลกเป็นที่มาของค าว่า “ผืนดินสแีดงตงชวน” 

   เดือน ต.ค.-พ.ย. ชมน ้ าตกและใบไมเ้ปลี่ยนส ี

   เดือน ธ.ค.-ก.พ. ชมหิมะปกคลุม บนยอดเขา 

   เดือน มี.ค.-ก.ค. ชมดอกไมน้านาชนิด  เช่น ดอกกหุลาบพนัปี ดอกซากรุะ ฯลฯ 

   ชมธรรมชาตอินัยิ่งใหญ่ตระกาลตาของดอกไมน้านาพนัธุ ์และทศันียภาพอนัสวยงามหลากหลาย ที่เมืองตงชวน 

   นัง่กระเชา้ชมที่เที่ยวแห่งใหม่ของคุนหมิง “ภเูขาหิมะเจี้ยวจือ่” ชมทะเลสาบกลางหบุเขาเปรยีบเสมือนสระน ้ าแห่งสวรรค ์

   เยอืน วดัหยวนทง ซึ่งเป็นวดัที่เกา่แก่ของมณฑลยูนนาน เป็นที่ประดิษฐา พระพทุธชินราช (แบบจ าลอง) 

   เที่ยวชมแลนดม์ารค์ใหม่ที่มีความใหญ่ยกัษต์ระการตาและสวยงามเป็นอย่างมาก “อทุยานน ้ าตกยกัษใ์จกลางคุนหมิง” 

  



 

วนัแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง – เมืองลู่เฉียน – ยอดเจีย้วจ่ือซาน - ตงชวน                                  (B/L/D)  

00.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน 
 ซานตง แอร์ไลน์ (SC) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก เร่ืองเอกสารใหก้บัทุกท่าน 
03.55 น. น าท่านเดินทางสู่ นครคุนหมิง โดยสายการบินซานตง แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SC 8886 
05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ คุนหมิงฉางสุ่ย เมืองเอกและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยนูนาน 
 มีประชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถึง 24 เผา่ครอบคลุมพื้นท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสู่งเหนือ

ระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงไดช่ื้อวา่เป็น เมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ เพราะมีภูมิอากาศท่ีเยน็สบาย
ตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแลว้ ส่ิงท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวก็คือธรรมชาติท่ีสวยงาม 

 (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชม.) น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองลู่เฉียน ท่ีตั้งของภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ืออยูท่างภาคเหนือของเมืองคุนหมิง ระหวา่งการ

เดินทางท่านสามารถชมววิทิวทศัน์ไดต้ลอด 2 ขา้งทาง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. น าท่านนัง่กระเชา้ข้ึนสู่ ยอดเจ้ียวจ่ือซาน (รวมรถแบตเตอร่ีในเขตอุทยานและกระเชา้ข้ึน-ลงเขา) ใหท้่านไดเ้ดิน

ต่อบนทางเดินไมท่ี้ไดจ้ดัวางไวอ้ยา่งดี สู่จุดท่ีเด่นท่ีสุดในการชมววิทิวทศัน์ของภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือ คือจุดยอด
ของภูเขา ท่ีระดบัความสูง 4,223 เมตร (เหนือระดบัน ้าทะเล) สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองตงชวน 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ค ่า น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  พกัท่ี FENGYI  HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัทีส่อง ผืนดินสีแดงตงชวน เนินเขาสีแดงเข้ม ตัดสลบักบัดอกไม้หลากสีสัน – คุนหมิง                                (B/L/D)   

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านสู่ตงชวน ผืนดินแห่งน้ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยแร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะแร่เหล็กท่ีมีอยูม่ากท าใหดิ้นแถบตง

ชวนเป็นสีแดงอมน ้าตาล จึงเป็นท่ีมาของ ผนืดินสีแดงตงชวน ดินแดนบริสุทธ์แห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัในกลุ่มนกั
ถ่ายภาพชาวจีน ถึงทศันียภาพอนัสวยงามหลากหลาย จุดชมววิท่ีมีอยูก่ระจดักระจายมากมาย ธรรมชาติอนั
ยิง่ใหญ่ตระการตา เนินเขาสีแดงเขม้ ตดัสลบักบัดอกไมห้ลากสีสัน ในทอ้งทุ่งไร่นา เกษตรกร ท่ีเพาะปลูกพืช
ไร่แตกต่างกนัไปในแต่ละฤดู เป็นจุดชมววิท่ีนกัถ่ายภาพและนกัท่องเท่ียวตอ้งมาเยอืน ดุจภาพวาดท่ีจิตกร  

  บรรจงแต่งแตม้สีสันลงบนผืนผา้ใบ (โดยเฉพาะกลางเดือน พ.ค.-มิ.ย. และ ก.ย.-ธ.ค. เป็นช่วงท่ีสวยท่ีสุด) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองคุนหมิง (โดยใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง) ระหวา่งเดินทางท่านจะไดเพลิดเพลินกบั

ทศันียภาพของภูเขาและท่ีราบสูง หยนุกุย้ อนังดงามหลากหลายและน่าอศัจรรย ์
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ค ่า น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  พกัท่ี LONGWAY  HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
 



 

วนัทีส่าม อุทยานน า้ตกยกัษ์ – วดัหยวนทง -  นวดฝ่าเท้า –  ร้านชา – ถนนคนเดิน                                           (B/L/D)   

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านชมความสวยงามของ อุทยานน ้าตกยกัษ ์ใจกลางคุนหมิงแลนดม์าร์คใหม่ท่ีมีความใหญ่ยกัษ ์ตระการตา 
  และสวยงามเป็นอยา่งมาก โดยประเทศจีนนั้นไดเ้นรมิตน ้ าตกใจกลางเมืองคุนหมิง มีความเสมือนน ้าตกของ
  จริงมาก แต่นั้นก็เป็นฝีมือขั้นยอดท่ีมนุษยช์าวจีนสร้างข้ึน จนกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นแลนดม์าร์คแห่ง
  ใหม่ของเมืองคุนหมิงแห่งมณฑลยนูนาน ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย  จากนั้นน าท่านสู่ วดัหยวนทง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมี
  อายรุ่วม 1,200 ปี วดัหยวนทงถูกสร้างในสมยัราชวงศถ์งั จุดเด่นของวดัอยูท่ี่อาคารต่าง ๆ ภายในวดัจะสร้างอยู่
  บริเวณตีนเขา ซ่ึงแตกต่างไปจากวดัทัว่ไปของจีนท่ีมกัสร้างไวใ้นท่ีสูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา  
  หลงัจากนั้นน าท่านผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการ นวดฝ่าเทา้ เป็นการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. น าท่านแวะ ชิมชา ท่ีมีคุณภาพ และมีช่ือเสียงของประเทศจีน จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิงถนนคนเดิน ใหท้่านได้

เลือกซ้ือสินคา้ต่างๆรวมถึงสินคา้ท่ีระลึกพื้นเมืองฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลบั 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย 
 

วนัทีส่ี่  คุนหมิง – กรุงเทพฯ                                                                                                                              (-/-/-)   

01.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินซานตง แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SC 8885 
02.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
 

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

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พกัคู่  
(ท่านละ) 

พกัเดีย่ว 
(เพิม่ท่านละ) 

วนัที่ 19 - 22 พฤศจกิายน 2560 12,900.- 2,500.- 

วนัที่ 24 - 27 พฤศจกิายน 2560 12,900.- 2,500.- 
 

ขอ้ควรระวงั !! ท่านใดท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน/รถทวัร์/รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ัง 
** บริษทัฯ ตอ้งขออนุญาตเก็บค่าวซ่ีาเด่ียวเพิ่ม หากวซ่ีากรุ๊ปถูกยกเลิกโดยปัจจยัจากการเมืองหรือเหตุสุดวสิัย และ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัร์ทุกกรณี ** 
 

 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบินตามท่ีระบุไว ้ 
2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิปรับเพิ่มใน กรณีท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม) 
3. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านกรณีท่ีมาไม่ครบคู่) 
4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่ารถรับส่งและน าเท่ียวสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
7. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น // น ้าหนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัม  
8. ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน (แบบกรุ๊ป)  

*** การท าวซ่ีาเป็นวซ่ีากรุ๊ป ตอ้งใชเ้วลายืน่วซ่ีาอยา่งนอ้ย 7 วนัท าการ ไม่รวม เสาร์ – อาทิตย ์(กรณียืน่วซ่ีาเด่ียว ปกติ 4 วนั
ท าการ ช าระส่วนเพิ่มอีกท่านละ 700 บาท)  

9. หวัหนา้ทวัร์จากประเทศไทย และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง (วงเงิน ค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ

ไม่เกิน 1,000,000 บาท )  ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ  
 ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. น ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  
2. ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าวซ่ีาของคนต่างดา้ว และวซ่ีาของคนต่างชาติ 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี)  และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
5. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน วนัละ 10 หยวน ต่อคน ต่อวนั และ คนขบัรถ วนัละ 10 หยวน ต่อคน ต่อวนั 
6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากประเทศไทยแลว้แต่ความพึงพอใจของลูกคา้ 

 

การช าระเงิน 
➢ บริษทัฯ ขอรับมดัจ าในวนัจองทวัร์ ท่านละ 10,000 บาท  พร้อมส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงิน และหนา้พาสปอร์ตของผูเ้ดินทาง 

เบอร์แฟกซ์ 02-245-1416 ส่งถึงพนกังานท่ีท่านติดต่อพร้อมระบุรายการและวนัท่ีเดินทางใหช้ดัเจน เป็นการยนืยนัการจอง
จึงจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ 

➢ ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทาง  14 วนั  หรือก่อนการออกตัว๋เคร่ืองบิน  มิฉะนั้นทางบริษทัฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 
 
 
 
 



 

สามารถช าระเงิน โดย โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยกเลกิ  
(ยกเวน้กรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนตามจริงไม่สามารถคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป  คืนเงินทั้งหมด (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป  เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 
  ยกเวน้ !!! กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาล ท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกั

โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น EXTRA 
FLIGHT  และ CHARTER FLIGHT  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็น  การเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

 

เง่ือนไขการให้บริการ    
เม่ือท่านตกลงช าระเงิน ไม่วา่ทั้งหมด หรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ เรียบร้อยแลว้  
➢ หากไม่สามารถไปเท่ียวตามสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดของ

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งส้ิน และบริษทัฯ มีสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือ
เกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้  



 

➢ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดรั้บการส ารองท่ีนัง่บนเคร่ืองและ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรก็ตาม ราคาดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดั โดยยดึถือสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ี, ค่าโรงแรม, ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน+ภาษีน ้ามนัของ
สายการบิน และรายการอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

➢ อตัราค่าบริการน้ีเป็นราคาตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั  หากราคาตัว๋เคร่ืองบินมีการปรับราคาสูงข้ึน บริษทัฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ดงักล่าว  และขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง , ภาษีตัว๋ทุกชนิด
เพิ่ม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง ถา้กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่านตามเง่ือนไขการยกเลิกขา้งตน้  

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล, หรือ กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ / ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองจากความประมาท ของท่าน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ / หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ ตวันกัท่องเท่ียวเอง  

 

 
หมายเหตุ : ราคาทวัร์น้ี ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซ่ึงราคาทวัร์ดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองจากสภาวะน ้ามนัโลกท่ีมี
การปรับราคาสูงข้ึน ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามนัข้ึนในอนาคต ซ่ึงทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี
น ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยดึถือผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ี
และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ามนัเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว)้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป (วซ่ีาท่องเทีย่ว) 
กรุณาส่งใหบ้ริษทัฯล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 3 สัปดาห์  
 

 ***การท าวซ่ีาเป็นวซ่ีากรุ๊ป ตอ้งใชเ้วลายืน่วซ่ีาอยา่งนอ้ย 7 วนัท าการ ไม่รวม เสาร์ – อาทิตย ์ *** 
1. ส าเนาหนา้พาสปอร์ต  ตอ้งมีอายุเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง ( ส าเนาท่ีชดัเจน ) 
2. รูปถ่ายพื้นหลงัสีขาวเท่านั้น 2 น้ิว  / 2 รูป  (เฉพาะเมืองคุนหมิง) 
3. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาจีน ท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวน้วซ่ีา / 
ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่ง
นอ้ย 2 สัปดาห์ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : กรณทีี่ย่ืนวซ่ีากรุ๊ปไม่ทนั ลูกค้าต้องท าวซ่ีาเดี่ยว มี 2 กรณ ีดังนี้ 
1.วซ่ีาเด่ียว แบบ 4 วนั ท าการ โดยลูกคา้ตอ้งช าระเงินส่วนต่างเพิ่ม 700 บาท  
2.วซ่ีาเด่ียว แบบด่วน 2-3 วนั ท าการ ตอ้งช าระเงินส่วนต่างเพิ่ม 1,550 บาท  
   (กรณีรับวซ่ีาด่วน 2-3 วนัท าการจะสามารถรับเล่มไดต้ั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นตน้ไป) 

(ณ ตอนน้ีไม่มีวซ่ีาด่วน 1 วนั) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี ้!!!! กรณย่ืีนวซ่ีากรุ๊ปไม่ทัน 
** กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS / MRS. / MR.) NAME............................................................SURNAME..................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หยา่    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส....................................................................................................................... 
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ..................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัทบ์า้น..............................................มือถือ....................................................................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
.........................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น.................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)....................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................................................... 
................................................................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................ 
โทร....................................................E-Mail …………………………………..........................  
(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอร์ท่ีถูกตอ้งท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้  
เม่ือวนัท่ี..................เดือน.............................ปี......................   ถึง  วนัท่ี................เดือน..........................ปี.......................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ................................................................. 
เม่ือวนัท่ี..................เดือน.............................ปี......................   ถึง  วนัท่ี................เดือน..........................ปี.......................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS / MRS. / MR.) NAME.....................................................................SURNAME........................................................... 
RELATION.................................................................................................................................................................................. 
2. (MISS / MRS. / MR.) NAME.....................................................................SURNAME........................................................... 
RELATION.................................................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ 
** กรุณาระบุเบอร์โทรศพัท ์ เบอร์ท่ีท  างาน  มือถือ  บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพ่ือใชใ้นการขอยืน่วีซ่า 
** ถา้เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลงั ทั้งน้ีเพ่ือ ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขอ
อภยัมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970, 0-2245-7033 
** บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูเ้ดินทางเอง 


