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ตารางการเดินทาง 
 

วนัที่ โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เที่ยง ค า่ พกัที่ 

1 
กรุงเทพฯ-คุนหมงิ (MU5078:19.50-00.05) 
-โรงแรม 

X X   X 
HUI SHANG  

HOTEL 4 ดาวหรอื

ระดบัเทียบเทา่ 2 
คุนหมงิ-ตา้หลี-่เมอืงโบราณตา้หลี-่หมูบ่า้น
ซโีจว – เมอืงลีเ่จยีง – เมอืงโบราณลีเ่จยีง    

LIJING JINHEN 

INTER HOTEL 4 ดาว 

หรอืระดบัเทียบเท่า 

3 
ภเูขาหมิะมงักรหยก(กระเชา้ใหญ่)-โชวจ์างอี้
โหมว-อทุยานน า้หยก-สระน า้มงักรด า- 
แชงกรลีา่-โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง 

   

ZHAXIDELEI HOTEL 

4 ดาว หรอืระดบั

เทยีบเท่า 

4 
วดัลามะซงจา้นหลนิ-หุบเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ
(กระเชา้ขึ้นลง)-คุนหมงิ  
(MU5936:22.25-23.40) 

   

TIAN RUI SUNSHINE 

HOTEL4 ดาว 

หรอืระดบัเทียบเท่า 
5 

วดัหยวนทง-เมอืงโบราณกวนตู-้คุนหมงิ-
กรุงเทพฯ (MU 5077 : 16.25-17.40)   

X  

หมายเหต ุ:  
 ยงัไม่รวมค่าวซ่ีาจนีแบบกรุป๊ท่องเที่ยว ท่านละ 1,000 บาท  
 กรุณาเตรยีมค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ่น ท่านละ 250 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 
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ก าหนดการเดินทาง 

วนัที่  12-16, 26-30 พฤษภาคม 2561   ราคา  27,899.- 

วนัที่  10-14 มิถนุายน 2561     ราคา  27,899.- 

วนัที่ 30 มิถนุายน–04 กรกฎาคม 2561    ราคา  27,899.- 

วนัที่  25-29 กรกฎาคม 2561     ราคา  27,899.- 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-คุนหมิง 

15.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชัน้ 4 ประตู 9 บริเวณ 
ISLAND-U สายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมเีจา้หนา้ที่คอยอ านวยความ
สะดวกใหก้บัท่าน 

19.50 น. เหริฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง ประเทศจนี เที่ยวบินที่ MU 5078  
(บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

00.05 น.      เดนิทางถงึ สนามบินคุนหมิง ฉางสุย่ ประเทศจนี ผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระ
เรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั 

พกัที่   HUI SHANG  HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเทา่ 
 

วนัที่สอง  คุนหมิง-ตา้หลี่-เมืองโบราณตา้หล-ี หมู่บา้นซีโจว-ตา้หลี่-ลี่เจยีง-เมืองโบราณลี่เจยีง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองตา้หลี่  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) ต ัง้อยู่บรเิวณทีร่าบลุม่

ระหวา่งทะเลสาบเออ๋ไห่ และภเูขาฉางซาน ตา้หลีม่ชีื่อเสยีงในฐานะเป็นแหลง่ผลติหนิอ่อนหลากหลาย

ชนิด  

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

บ่าย จากนัน้น าท่านสู่ “ ตา้หลี่กูเ่ฉิง ” หรอื เมืองโบราณแหง่ตา้หลี่ สมัผสับรรยากาศอนัสงบเงยีบของ 

เมือง ไทเ่หอ อนัเป็นนครหลวงของอาณาจกัรโบราณน่านเจา้ ชมซากเมอืงเก่าและก าแพงเมอืงโบราณ 

พรอ้มชมหลกัศิลา หนนัเจาซึง่เป็นหลกัศิลาจารกึสูง 3 เมตร สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 766 ทีไ่ดบ้นัทกึระบบ

การปกครองและเศรษฐกจิของรฐัเอาไว ้และ ณ เมอืงโบราณแห่งตา้หลีน่ี้  ท่านจะไดช้มการแสดงโชว์

เลก็ๆ  น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นซีโจว เป็นหมูบ่า้นของชาวไป๋ ใหท้่านไดช้มประเพณีและวฒันธรรม

ของระบ าพื้นเมอืงชาวไป๋ ชมวิธีการชงน ้าชา 3 ถว้ย 3 รส ทีม่รีสชาตแิปลกและแตกต่างกนัไป น า
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ท่านเดนิทางสู่ เมืองลี่เจยีง  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30ชัว่โมง) เมอืงเลก็ๆ ทีต่ ัง้อยู่ท่ามกลาง

ขนุเขาทางตอนเหนือของตา้ลี ่มอีากาศหนาวเยน็ตลอดปี จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณลี่

เจยีง ดา้นหนา้จะมกีงัหนัวดิน า้ขนาดใหญ่ตัง้โดดเด่นเป็นสงา่ เป็นเหมอืนสญัลกัษณข์องเมอืงเก่าลี่

เจยีง ภายในเมอืงเก่าลีเ่จยีงนัน้งดงามไปดว้ยสถาปตัยกรรมบา้นเรอืนสไตลจ์นีเก่าแก่ทีห่าชมไดย้าก 

และไดร้บัการอนุรกัษไ์วอ้ย่างด ีบางหลงัเหมอืนโรงเตีย๊มโบราณทีเ่ราเคยเหน็ตามหนงัจนียอ้นยุค ให ้

ท่านอสิระตามอธัยาศยั 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3) เมนูพเิศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน  
พกัที่   LIJIANG JINHEN INTER HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที่สาม ภเูขาหมิะมงักรหยก (กระเชา้ใหญ่)-โชว ์IMPRESSION LIJIANG (โชวจ์างอี้โหมว) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่าน โดยสารกระเชา้ไฟฟ้า (กระเชา้ใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจดุชมววิ ภูเขาหมิะมงักรหยก ที่ความสูง
ระดบั 4,506 เมตร ใหท้่านไดส้มัผสัความหนาวเย็นและความยิ่งใหญ่ เทอืกเขานี้หากมองดูแลว้
ลกัษณะคลา้ยมงักรนอนอยู่บนกอ้นเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทอืกเขานัน่เอง  จากนัน้น าท่านชม โชว ์
IMPRESSION LIJIANG ก ากบัการแสดงโดย จาง อี้ โหมว ใชน้กัแสดงซึ่งเป็นชาวบา้นกว่า 600 
ชวีติ ถอืวา่เป็นการแสดงโชวก์ลางแจง้ทีย่ิ่งใหญ่ตระการตาเป็นอย่างยิ่ง 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ อทุยานน ้าหยก มรูีปปัน้แกะสลกัดว้ยไม ้ ขา้งขวาเป็นพอ่ ขา้งซา้ยเป็นแม ่และ

น า้ตกมงักรทีไ่หลไปตามไหลเ่ขาโดยจะแบ่งไดเ้ป็น 3 ช ัน้ ช ัน้แรก มชีื่อวา่ มงักรออกถ า้ ช ัน้ทีส่องชื่อ 

มงักรเลน่น ้ า ช ัน้ทีส่ามชื่อ มงักรโบยบิน และยงัมตีน้ไมเ้ทวดา ซึง่เป็นทีส่กัการะบูชาของคนในพื้นที่ 

จากนัน้น าท่านสู่ “ เฮยหลงถนั ” หรอื สระมงักรด า ชมความงดงามของอทุยาน ทีก่วา้งใหญ่และน า้

ในบงึทีใ่สสะอาดมาก จนสามารถสะทอ้นภาพทวิทศันข์องภเูขาหมิะใหเ้หน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

นอกจากนัน้ทีน่ี่ยงัเป็นจดุทีท่่านสามารถชมยอดเขามงักรหยกไดอ้ย่างงดงามและชดัเจนอกีดว้ย น า
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ท่านโดยสารรถโคช้ สู่ เมืองจงเตี้ยน “ แชงกรลีา่ ” ซึง่อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑล

ยูนนานซึง่มพีรมแดนตดิกบัอาณาเขตหนาซ ีของเมอืงลีเ่จยีง และอาณาจกัรหย ีของเมอืงหนิงหลาง 

ซึง่อยู่ห่างจากนครคุนหมงิถงึ 700 กม. และอดุมไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามของป่าไม ้,ทุ่งหญา้, ภเูขา, 

ทะเลสาบและสตัวน์านาชนิด ดว้ยภมูปิระเทศรวมกบัทศันียภ์าพทีง่ดงาม สถานทีแ่ห่งนี้จงึไดช้ื่อวา่ “ 

ดินแดนแหง่ความฝนั ” น าท่านผ่านชม “ ฉางเจยีงตี่ยี่วาน ” ( โคง้แรกแม่น ้ าแยงซี ) เกดิจาก

แมน่ า้แยงซทีีไ่หลลงมาจากชงิไห่และทเิบต ซึง่เป็นทีร่าบสูงไหลลงมากระทบกบัเขาไห่หลอ แลว้หกั

เสน้ทางโคง้ไปทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ จนเกดิเป็น “ โคง้แรกแม่น ้ าแยงซี ”  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6)  
พกัที่   ZHAXIDELEI HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที่สี ่ วดัลามะซงจา้นหลนิ-หบุเขาพระจนัสนี ้ าเงนิ(ภเูขาหมิะสอืข่า)-คุนหมิง 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

น าท่านเทีย่วชม วดัลามะซงจา้นหลงิ ต ัง้อยู่บรเิวณตนีเขาฝอปิง ห่างจากเมอืงจงเตี้ยนไปทางเหนือ 4 

กม. สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะทีม่อีายุเก่าแก่กวา่ 300 ปี มพีระลามะจ าพรรษาอยู่กวา่ 

700 รูป สรา้งขึ้นโดยดะไลลามะองคท์ี ่5 ซึง่ใกลเ้คยีงกบัสมยัอยุธยาตอนตน้ ในช่วงศตวรรษที ่18 

สมยัจกัรพรรดิ์คงัซ ีแห่งราชวงศช์งิ ไดม้กีารซ่อมแซมต่อเตมิอกีหลายครัง้ โครงสรา้งของวดัแห่งน้ี

สรา้งตามแบบพระราชวงัโปตาลา ในเมอืงลาซา (ธิเบต) มหีอประชมุหลกั 2 หอ้ง และโอบลอ้มไป

ดว้ย หอ้งพกัส าหรบัพระกวา่ 100 หอ้ง นอกจากนี้ยงัมโีบราณวตัถอุกีมากมาย รวมท ัง้รูปปัน้ทอง

สมัฤทธิ์ทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ด  

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8)  
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บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะสือข่า เป็นที่ต ัง้ของ หบุเขาพระจนัทรส์ีน ้ าเงิน ต ัง้อยู่ใกลก้บัแชงกรีลา 
เป็นหุบเขาสูงเกิน 4,000 เมตร เป็นจุดชมววิจดุเดยีวที่สูงที่สุดของเมอืงจงเตี้ยน กล่าวกนัว่า ยาม
ทอ้งฟ้าสดใสไรเ้มฆหมอก สามารถมองเหน็เทอืกภูเขาหมิะไดถ้งึสามเทอืกเขา คือภูเขาหมิะเหมยหลี ่
ภูเขาหมิะมงักรหยก และภูเขาหมิะกงก่า มหีมิะปกคลุมเกือบท ัง้ปี น าท่านขึ้นสู่หุบเขาพระจนัทรส์นี า้
เงนิโดยกระเชา้ไฟฟ้า ชมทวิทศันท์ะเลหุบเขาลอ้มรอบไดถ้งึ 360 องศา ของทะเลภเูขาแห่งแชงกรีลาที่
รายลอ้มหุบเขา พระจนัทรส์นี า้เงนิ   

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (9)  
  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 
22.25 น. ออกเดนิทางสู่  เมืองคุนหมิง โดยสายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่  

MU5936  

23.40 น. ถงึสนามบนิ คุนหมิง เมอืงหลวงของมณฑลยูนนาน หอ้มลอ้มดว้ยภเูขาสูงท ัง้สามดา้น ส่วนดา้นใต ้

ตดิ ทะเลสาบเตยีนฉือ จงึท าใหเ้มอืงคุนหมงิมอีากาศเยน็สบายตลอดปี จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั 

พกัที่   TIAN RUI SUNSHINE HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 
 

วนัที่หา้  วดัหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู-้คุนหมิง-กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 
  น าท่านนมสัการสิง่ศกัดิ์สทิธิ์ ณ วดัหยวนทง ซึ่งเป็น “วดัที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมงิ” มปีระวตัิความ

เป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ต ัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมอืงคุนหมิง ใหท้่านชม
สถาปตัยกรรมแบบจีนโบราณ มโีบสถท์ี่งดงาม สระน า้ใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทศันียภาพ
รอบๆ ภูเขาและเมอืงคุนหมิง น าท่านนมสัการพระพุทธรูปจ าลอง ซึ่งอญัเชิญมาจากประเทศไทย 
สมยัที ่พณ.เกรยีงศกัดิ์ ชมะนนัท ์เป็นนายกรฐัมนตรีไดม้กีารอญัเชญิพระพทุธชนิราชมาประดษิฐาน 
ณ วดัแห่งนี้ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั (11) เมนูพเิศษ !!  อาหารกวางตุง้ 
บ่าย น าท่านเที่ยวชม  เมืองโบราณกวนตู ้ มพีื้นที่ท ัง้หมด 17 ตารางกิโลเมตร  ซึ่งอยู่ห่างจากตวัเมอืง

คุนหมงิประมาณ 8 กโิลเมตร ภายในเมอืงโบราณนี้มสีิง่ก่อสรา้งต่างๆ ที่ยงัคงหลงเหลอือยู่ จากสมยั
ราชวงศถ์งั, ซ่ง, หยวน, หมงิและชงิ และในปจัจบุนัมกีารตกแต่งเพิม่เติมซึ่งยงัคงรกัษาสิ่งก่อสรา้ง
โบราณเดมิไว ้เพือ่แสดงใหเ้หน็ถงึวถิชีวีติของชาวเมอืงคุนหมงิที่มมีายาวนาน นอกจากนี้ภายในเมอืง
โบราณยงัมเีจดยีธ์ิเบต และแหลง่ชอ้ปป้ิงใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ อาทเิช่น เสื้อผา้ , ขนม, อาหาร
พื้นเมอืง เป็นตน้ 

16.25 น. กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบนิที่ MU 5077  
(บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

17.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

*** ขอบพระคณุทกุท่านที่ใชบ้รกิาร *** 
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ขอ้ส าคญัควรทราบ (กรุณาอา่นใหล้ะเอยีดทกุขอ้) 
 ทวัรน์ี้ส  าหรบัผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดอืนขึ้นไปและเหลอื

หนา้กระดาษอย่างต า่ 2 หนา้ หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการเดินทาง ในกรณีที่มนีกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 10 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศทีไ่ม่มวีซี่าและอย่างนอ้ย 10 
วนัก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศที่มวีซี่า (หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยินดทีี่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ยนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค)์ 

 หากท่านทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ เพือ่เช็คว่ากรุป๊
มกีารคอนเฟริมเดนิทาง หรือ สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ และ เวลาบนิ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น 

 โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี่ยนขึ้นอยู่กบัความเหมาะสม และค านึงถึง
ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัที่ทาง บริษทัฯ 
ไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีที่กอง
ตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้
เมอืง รวมท ัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดนิทางราชการ (เล่มสนี า้เงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิ
ทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ 

เลขที่หนงัสอืเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิ ในกรณีที่ท่านมไิดส้่งหนา้หนงัสอืเดนิทาง
ใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

 บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่รูจ้กักนั กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกั
เดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ท่านัน้ 

 ท่านทีม่วีซี่าจนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดนิทางทีร่ะบ ุกรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ใหร้บัทราบก่อน
การท าจองทวัร ์ 

 ท่านที่ประสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าท่าน
จะตอ้งรบัผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบริษทัทวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วซี่าในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบตัรหายใน
ระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์

 ตัว๋เครื่องบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุป๊ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ลว่งหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้บัทีน่ ัง่แบบสุ่มเท่านัน้) 
 หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ าและค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้นัน้ 

3 วนั กอ่นเดินทาง  ท่านจะไดร้บัใบนดัหมายเพือ่เตรยีมตวัการเดนิทาง  
1 วนั กอ่นเดินทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มลูเตรยีมตวัเดนิทางแก่ผูเ้ดนิทางอกีครัง้ 

 เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
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อตัราค่าบรกิาร 
 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

เด็ก 2-18 ปี  
พกัเด่ียว

(จา่ยเพิ่ม) 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

วนัที่ 12-16, 26-30พฤษภาคม 

2561 
27,899 27,899 4,000 17,899 

วนัที่ 10-14 มิถนุายน 2561 27,899 27,899 4,000 17,899 

วนัที่ 30 มิ.ย.-04 ก.ค. 2561 27,899 27,899 4,000 17,899 

วนัที่ 25-29 กรกฎาคม 2561 27,899 27,899 4,000 17,899 

 
อตัราค่าบรกิาร *รวม* 
1. ตัว๋เครื่องบนิช ัน้ประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่านัน้  
2. ทีพ่กัโรงแรม 4 ดาว 4 คนื ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั
แบบ TRIPLE ได ้ทางบริษทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 11 มื้อ ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารมื้อใด จะไมส่ามารถคนืเงนิได)้ 
4. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามโปรแกรม 
5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
6. ค่าภาษีน า้มนัเชื้อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที่มกีารเรียกเก็บจากสายการบนิ  ซึ่งราคาทวัรน์ี้  เป็นอตัรา

เรียกเก็บ ณ วนัที่  18 ธนัวาคม 2560 เป็นเงนิ 6,300 บาท (หากมกีารเรียกเก็บเพิม่จากสายการบนิ ท่านตอ้ง
ช าระเพิม่)  

7. ค่าระวางน า้หนกักระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครื่อง 2 ใบ จ ากดัไม่เกิน 23 กิโลกรมั  (เท่ากบั 46 กิโลกรมั) และ
สมัภาระถอืขึ้นเครื่องได ้1 ใบ จ ากดัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

8. อุบตัิเหตุระหว่างเดินทางในทอ้งถิ่น คุม้ครองในวงเงนิไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิด
อบุตัเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์  ** คุม้ครองตัง้แต่ อายุ 16 – 69 ปี 
เท่านั้น ** 
หมายเหตุ:  กรณีผูเ้ดนิทางมอีายุ 1 เดอืน-15 ปี และผูเ้ดนิทาง อายุ 70 ปี ขึ้นไป คุม้ครองเพยีง 50%  

   ของวงเงนิคุม้ครอง และ ส าหรบัผูเ้ดนิทาง อายุไมถ่งึ 1 เดอืน กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ท ัง้สิ้น ** 
ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ่มเติมกบั
ทางบรษิทัได ้**ทัง้น้ีอตัราเบี้ยประกนัเริ่มตน้ที่ 330 บาท ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการเดินทาง**  
การประกนัไม่คุม้ครอง 
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กรณีที่เสยีชีวติ หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั , การติดเชื้อ, ไวรสั, ไสเ้ลือ่น, ไสต้ิ่ง, อาการที่
เกี่ยวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, 
เสยีสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร , การบาดเจ็บ
เนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน 
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบรกิาร *ไม่รวม* 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

2. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษ)ี 
3. ค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น ท่านละ 250 หยวน/ทริป/ต่อท่าน , (เดก็ช าระทปิเท่าผูใ้หญ่ , ในส่วนค่า

ทปิหวัหนา้ทวัร ์ขึ้นอยู่กบัความพงึพอใจของท่าน)  
4. ค่าท าวซี่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื่นวซี่ากรุป๊ (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิม่จากค่าทวัร ์600 หยวน และผู ้

เดนิทางเป็นผูด้  าเนินการยื่นวซี่าเอง) 
5. ค่าวซี่ากรุป๊ท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี  ท่านละ 1,000 บาท ใชเ้พยีงส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (ส าหรบัผูถ้อืพาสสปอต์

ไทยและเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้) 
หมายเหต ุ 
 หากยกเลกิเดินทาง วซี่ากรุป๊จะถูกยกเลกิทนัที ไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อื่นๆได ้รวมท ัง้ไม่

สามารถคนืเงนิค่าวซี่าไดท้กุกรณี   
 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางที่บนิลงปกักิ่ง / ปกักิ่ง+เซี่ยงไฮ ้ (เที่ยว 2 

เมอืง) ตอ้งยื่นวซี่าเดีย่วเท่านัน้ 
 ในกรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซี่ากรุป๊ ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆท ัง้สิ้น ท าใหไ้ม่สามารถยื่นวซี่ากรุป๊ได ้ หรือ 

ท่านมคีวามประสงคจ์ะยื่นวซี่าเดีย่ว ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายในการท า วซี่าเดี่ยวยื่นปกติ 4 วนั ท าการ 
ท่านละ 1,500 บาท หรือ วซี่าด่วน 2 วนั ท าการ ท่านละ 2 ,550 บาท (อตัราดงักลา่วขา้งตน้ ส าหรบัผูถ้อื
หนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้)  

 ส าหรบัผูท้ี่เคยเดนิทางไปในประเทศ 24 ดงัต่อไปนี้   1.อิสราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.ปากีสถาน  4.อุซ
เบกสิถาน   5.ทาจกิสิถาน  6.เติรก์เมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อริกั 9.อหิร่าน 10.อยีปิต ์11.ซาอุดอีาระเบยี 
12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี   15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 17.ซูดาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรีย 20.ตุรกี  21.
เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแ์ดน   24.โซมาเรยี 
(ตัง้แต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไมส่ามารถยื่นขอวซี่ากรุป๊ได ้ตอ้งท าวซี่าเดีย่วเท่านัน้) 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่และการช าระค่าบรกิาร 
 กรุณาช าระเงนิมดัจ า  ท่านละ 10,000 บาท หรอื ทัง้หมดกรณีเป็นราคาโปรโมชัน่  

(ภายใน 48 ช ัว่โมง หรอื 2 วนั นบัจากวนัทีท่  าการจอง) 
 กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลอื  15 วนั กอ่นการเดินทาง  

(กรณีไม่ช าระเงนิ หรือ ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่า
กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่ท่านสละสทิธิ์) 
หมายเหต ุหากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ กรุณาส่งส าเนาการโอนเงนิ ใหเ้จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ 

 รบกวนสแกนหนา้พาสฯแบบเต็มและเหน็ชดัเจน ส่งภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการช าระมดัจ า 
การยกเลกิการเดินทาง 
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 แจง้ยกเลกิกอ่นเดินทาง 30 วนั ข้ึนไป  คนืค่าใชจ่้ายท ัง้หมด  
 แจง้ยกเลกิกอ่นเดินทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วนักอ่นเดินทาง  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ เก็บค่าใชจ่้ายท ัง้หมด 
 บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้นเดินทางไม่

ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว ้(10 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทาง
อื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึ่งจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯ จะ
พจิารณาเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้
เช่น ค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซี่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตาม
จรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตี
มดัจ าที่น ัง่กบัสายการบนิและค่ามดัจ าที่พกั รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองท ัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่
ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง  
พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึ้นเครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อ

ชิ้น และรวมกนัทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถงุพลาสติกใสซึ่งมซีปิลอ็คปิดสนิท และสามารถ
น าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิ่งของ
ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง
เครื่องบนิเท่านัน้  

 สิ่งของที่มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  

 หา้มน าแบตเตอรี่ส  ารองใส่กระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื่องในทกุกรณี 
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านั้น) 
 ส าเนาหนังสอืเดินทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  

(ตอ้งชดัเจนเท่านัน้ ลูกคา้ไมต่อ้งส่งเลม่พาสสปอตต์วัจรงิมา และตอ้งถ่ายใหต้ดิท ัง้ 2 หนา้ ดงัตวัอย่าง) 
 ยกเวน้เสน้ทางที่บินลงเทียนสนิ ใชส้  าเนาหนงัสอืเดนิทาง และรูปถ่าย 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป  
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ตวัอย่างการถา่ยรูปหนา้พาสปอรต์  กรณียื่นวซ่ีาแบบกรุป๊ท่องเที่ยว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอ้งถา่ยใหต้ดิท ัง้ 2 หนา้แบบตวัอย่าง 
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เอกสารในการท าวซ่ีาจนีส าหรบัหนังสอืเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าเด่ียว) 
1. หนงัสอืเดนิทางที่มอีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน สญัชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสอืเดินทางตอ้งไม่มีการ 
ช ารุดใดๆ ทัง้สิ้น ถา้เกดิการช ารุด  เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่าน
ได)้  
2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวซี่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถา่ยหน้าตรง รูปสขีนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสขีาวเท่านั้น ยิ้มหา้มเหน็ฟัน มองเหน็ท ัง้ใบหน้าและใบหูท ัง้
สองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสื้อสขีาว เช่น เสื้อยดืสขีาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่สวมเครื่องประดบั 
สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถา่ยมีอายไุม่เกนิ 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริ้
นจากคอมพวิเตอร ์ 
4. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายตุ า่กว่า 18 ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพิ่มเติม จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

5.1 เดินทางพรอ้มพอ่แม่  / เดินทางพรอ้มพอ่ หรอื แม่   
5.1.1 ส าเนาสูตบิตัร(ใบเกดิ) ทัง้น้ีกรณีเด็กอายตุ า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่ 
  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม่  
  5.1.4 กรณีชื่อไมต่รงกบัสูตบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชื่อ 
5.2 เดินทางพรอ้มญาติ   

5.2.1 ส าเนาสูตบิตัร(ใบเกดิ) ทัง้น้ีกรณีเด็กอายตุ า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 
5.2.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่ 
5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม่  
5.2.4 กรณีชื่อไมต่รงกบัสูตบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชื่อ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปท าทีเ่ขตหรอือ าเภอเท่านัน้ 

6.  กรณีหนังสอืเดินทางชาวต่างชาติ ใชเ้อกสารเพิ่มเติม จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 
6.1  ใบอนุญาตกิารท างาน ตวัจรงิเท่านัน้ ! ! ต่ออายุการท างานแลว้ไมต่ า่กวา่ 3 – 6 เดอืน 
6.2  หนงัสอืรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทบัและลายเซน็ต ์
6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปจัจบุนั ข ัน้ต า่ 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรส 

      หมายเหต ุ:  
 ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซี่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติที่ท  างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาติการท างาน

ในประเทศไทยเท่านัน้ หากไมไ่ดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซี่าเขา้ประเทศจนี
ดว้ยตนเอง  

 กรณีหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซี่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 
เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

 ส าหรบัผูท้ี่ถอืหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้
ก่อนการส่งเอกสารยื่นวซี่า 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยื่นวซี่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษทั
ทวัร ์อย่างนอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 
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 โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยื่นวซี่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เติม
หรอืเปลีย่นระเบยีบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธิ์ของสถานทูต และบางครัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสอืเดินทางคนต่างชาติ (ในกรณีที่ทางบรษิทัสามารถขอวีซ่าใหไ้ด)้ 
 หนงัสอืเดนิทางของคนอเมรกินั  ท่านละ 5,060 บาท  
 หนงัสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดไดท้ี่เจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไม่รบัท าวีซ่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 
 น ารูปถ่ายเก่า ทีถ่่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
 น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่่ายเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยื่นท าวซี่า 
 น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตคิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริ้นซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 
(ต่างชาติฝร ัง่เศสและประเทศยโุรปที่เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยี่ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลี ลทิวัเนีย ลตัเวีย 
ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 

 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลี่ยนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 

ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นลา่งน้ี!!!! 

**เน่ืองจากสถานทูตจนีมีการเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซ่ีาเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัต่อไปน้ี** 

 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบรุายละเอยีดทัง้หมดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง** 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส............................................................................................ 

ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)    

............................................................................................................................................................................... รหสั

ไปรษณีย.์............................................. โทรศพัทบ์า้น.......................................มือถอื................................. 

ที่อยู่ปจัจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

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

ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)............................................................................ 

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

ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ...................................................................... 



 

TMTJCDDMU_ ทวัรคุ์นหมิง เหด็หอม ตา้หลี่ ลี่เจยีง แชงกรลี่า 5 วนั 4 คนื 

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

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เม่ือวนัที่........... เดือน...................ปี.................... ถงึ วนัที่.......................เดือน.......................ปี........................ 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เม่ือวนัที่........... เดือน..................ปี..................... ถงึ วนัที่.......................เดือน.......................ปี........................ 

รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

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

RELATION................................................................................................................................................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

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

RELATION...............................................................................................................................................................  

หมายเหตุ 

** กรุณาระบเุบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ี่ท างาน  มือถอื  บา้น และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจรงิ เพือ่ใชใ้นการขอยื่นวซ่ีา 

** ถา้เอกสารส่งถึงบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท่้านเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  ท ัง้น้ีเพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภยัมา ณ ที่น้ี  (โปรดท าตามระเบยีบอย่างเคร่งครดั) 

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


