
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🍁 คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบายตลอดปี 

🍁 พิชิต 2 ขุนเขา ณ ภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน ้าเงิน 

🍁 นั่งรถไฟความเร็วสูงจาก เมืองคุนหมิง สู่ เมืองลี่เจียง  

🍁  ลี่เจียง เมืองมรดกโลก แชงการีล่าสวรรค์บนดิน  

🍁 ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดลามะซงจ้านหลิง วัดหยวนทง 

🍁 พิเศษชมโชว์สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG  

🍁 เมนูพิเศษ สุกี แซลมอน,สุกี เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง 

🍁 พักหรู 4 ดาว คุนหมิง2คืน, ลี่เจียง1คืน, จงเตี ยน1คืน, ตา้หลี1่คืน 

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 



 

 
 

 

บินตรงโดยสายการบิน Kunming Airlines **ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า** 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 

อายุ 2-18 ปี 

 

Infant  

อายุ 0-2 ปี 

พักเดี่ยว 

เพิ่ม 
ที่นั่ง 

20-25 ก.พ.63 17,888  

20,888 

 

 

Infant 5,000 

 

*ไม่รวมค่าวีซ่า* 

 

5,500 

20 

25 ก.พ.-1 มี.ค.63 18,888  

21,888 

 

5,500 

20 

3-8 มี.ค.63 18,888  

21,888 

 

5,500 

20 

10-15 มี.ค.63 18,888  

21,888 

 

5,500 

20 

17-22 มี.ค.63  18,888  

21,888 

 

5,500 

20 

 

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-คุนหมิง                             

17.30 น.   พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั น 4 สายการบิน คุนหมิงแอร์ไลน์ 

(KY) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจ เช็คสัมภาระและเอกสารการ

เดินทางให้กับทุกท่าน 

21.25 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน Kunming Airlines   เที่ยวบินที่ KY8370 

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง(สายการบินมีบริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

วันที่สอง คุนหมิง-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ลี่เจียง-สระน ้ามังกรด้า-เมืองโบราณลี่เจียง          อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น                 

00.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มี

ประชากร 33ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24เผ่า ครอบคลุมพ้ืนที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือ

ระดับน้ าทะเลประมาณ 2,000เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบาย

ตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม หลังผ่านพิธี

การตรวจคนเข้าเมือง  น าท่านสู่โรงแรมที่พัก 



 

 
 

 

                    : พักที ่เมืองคุนหมิง HUI SHANG HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน:   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม    

 เดินทางสู่ สถานีรถไฟคุนหมิง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองล่ี

เจียง (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่

ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านชม สระน ้ามังกรด้า หรือ เฮยหลงถัน สร้างข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1737 ในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งสระน้ ามังกรด ามี

จุดเด่นคือ เป็นน้ าที่เกิดจากน้ าพุอันมีความใสจนมองเห็นพืชใต้น้ าสีเขียวที่สะท้อนกับผืนน้ าราวกับสีของมรกต 

นอกจากนี้ภายในบริเวณยังสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮ่ัน ทิเบต และนาซี ไว้ด้วยกัน

อย่างลงตัว ทั้งสะพานหินโค้ง และศาลาอันมีจุดเด่นด้วยมีฉากหลังเป็นภูเขา  

 

 

 

 

 

 

ชม เมืองโบราณลี่เจียง เมืองเก่าแก่อายุกว่า 800 ปี ที่มีสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแตกต่างไป

จากเมืองโบราณอ่ืนๆของจีน เนื่องจากเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งรกรากของชาวหน่าซี หรือนาซี มาตั้งแต่สมัยโบราณ 

เมืองนี้ยังได้รับการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวันออก" และเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย และ  เมืองโบราณลี่

เจียงเองก็ยังคงรักษาความงามในอดีตไว้ได้เป็นอย่างดี มีทางเดินที่ปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ 

ล าธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ต้นหลิวริมล าธารที่กิ่งใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนน

แต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม “ซื่อฟางเจีย” ศูนย์กลางการซื้อขายสินค้า 



 

 
 

 

 

 

 

 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษสุกี ปลาแซลมอล 

 : พักที ่เมืองลี่เจียง GREEN MELODY HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน: 

   

วันที่สาม ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน ้าหยก-เมืองจงเตี ยน-เมืองโบราณจงเตี ยน  

                                                                                              อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม    

น าทุกท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาสูงที่ตั้ง

ตระหง่าน ซ่ึงมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีจากนั้นน าท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจุด

ชมวิว บนเขาหิมะมังกรหยก เมตรให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี้ จากนั้นน าท่าน

ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG ผู้ก ากับชื่อก้องโลก จาง อวี้โหมวไดเ้นรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง

และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต  *กรณีกระเช้าใหญ่ปิด จะเปลี่ยนมาขึ้นกระเช้า

เล็กแทนโดยไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า* 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานน ้าหยก สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของลี่เจียง สถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจทางด้าน

วัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซีกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม อันประกอบด้วยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วย

ไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ าตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อ

ว่ามังก  รออกถ้ า ชั้นที่สองมีชื่อว่ามังกรเล่นน้ า ชั้นที่สามมีชื่อว่ามังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่

สักการะบูชาของคนในพ้ืนที่ มีอายุมากกว่า 500 ปี  

 

 

 

 

 

 

  แวะชมสาหร่ายเกลียวทอง พืชใต้น้ าที่มีคุณค่าอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพชั้นยอด ซึ่งมีสารอาหารอยู่นับไม่ 

  ถ้วน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหน้า จากนั้นเดินทางสู่ เมืองจงเตี ยน (ใช้ระยะเวลาเดินทาง 

  ประมาณ 3.30 ชม.) น าท่านชม เมืองโบราณจงเตี ยน หรือ เมืองโบราณแชงการีล่า ศูนย์รวมของ 

  วัฒนธรรมชาวธิเบตลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณธิเบต ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพ้ืนเมือง ร้านขาย 

  สินค้าท่ีระลึกมากมาย และชมวิถีชีวิตและความเป็นของชาวทิเบตที่แชงกรีล่า 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  



 

 
 

 

 : พักที ่เมืองจงเตี ยน YUN DING JIN XI HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน:   

 

วันที่สี่   วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์สีน ้าเงิน หรือ ภูเขาหิมะสือข่า(รวมกระเช้า)-เมืองต้าหลี ่

                                                       อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม    

เดินทางสู่ วัดลามะซงจ้านหลิง เป็นวัดใหญ่ที่ส าคัญของเมืองแชงกรีล่า เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี  

สร้างจ าลองแบบจากพระราชวังโปตาลา (Potala) ในกรุงลาซามาไว้ เป็นวัดนิกายลามะแบบธิเบตที่ใหญ่ที่สุดใน

มณฑลยูนนาน สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1679  มีพระลามะจ าพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ท่ี 5 

มีโบราณวัตถุมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด     

  

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาพระจันทร์สีน ้าเงิน หรือ ภูเขาหิมะสือข่า ตั้งอยู่ใกล้กับแชงกรีลา เป็นหุบเขาสูงเกิน 

4,000 เมตร ประกอบด้วย 13 ยอดเขา เรียงรายต่อกันลักษณะคล้ายมังกร เป็นหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม

มาก ได้รับการขนานนามว่าเป็น หนึ่งสวรรค์บนดิน เพราะเป็นดินแดนอันสงบ และอยู่บนที่สูงใกล้ขอบฟ้า มี

ธรรมชาติงดงาม  น้าท่านนั่งกระเช้าขึ้นไปยังหุบเขาพระจันร์สีน้ าเงิน เป็นจุดชมวิวจุดเดียวที่สูงที่สุดของเมือง

จงเตี้ยนบริเวณเขาปกคลุมด้วยต้นกุหลาบพันปี หรือดอกคามีเลีย ท่านจะได้พบกับความงามของทุ่งหญ้า ป่าสน

ทะเลสาบเล็กๆ และฝูงจามรีที่ออกหาอาหารและเล็มหญ้าส่วนเดือนกันยายนเมษายน หุบเขานี้จะถูกปกคลุม

ด้วยหิมะขาวโพลนไปทั่วเช่นกัน เมื่อโดยสารกระเช้าไปถึงยอดเขาสูงกว่า ท่านจะได้สัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่สุด 



 

 
 

 

สายตาภายใต้ท้องฟ้าสีคราม งดงาม ดังภาพวาด กล่าวกันว่า ยามท้องฟ้าสดใสไร้เมฆหมอก สามารถมองเห็น

เทือกภูเขาหิมะได้ถึงสามเทือกเขา คือ ภูเขาหิมะเหมยหลี่  ภูเขาหิมะมังกรหยก และภูเขาหิมะกงก่า  หุบเขา

พระจันทร์สีน้ าเงิน เป็นหุบเขาที่มีหิมะปกคลุมเกือบทั้งปี เชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าในลี่เจียง  *

กรณีกระเช้าปิดจะไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  เดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม.) เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ใน

มณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  

 : พักที ่เมืองต้าหลี่ FEI LONG HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน:   

 

วันที่ห้า คุนหมิง-ต้าหนักทองจินเตี ยน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินคุนหมิง                               อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม    

  เดินทางสู่ คุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ถึงเมืองคุนหมิง แวะร้านผ้าไหมจีน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์

จากผ้าไหม อาทิ ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ฯลฯ 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 
 

 

น าท่านชม ต้าหนักทองจินเตี ยน ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋องหวูซันกุ้ยดินแดน

แถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ต าหนักหลังนี้มีความสูง 6.7ม. กว้างและยาว 6.2ม. สร้างข้ึนด้วยทองเหลืองทั้งหลัง 

น้ าหนักกว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีนมีก าแพงและป้อมล้อมรอบต าหนักเสมือน

ก าแพงที่ล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน้ าหนัก 12 กิโลกรัมและดาบกายสิทธ์น้ าหนัก 20 กิโลกรัม ถูกเก็บรักษา

ไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจ ากายของ อ๋องหวูซันกุ้ย 

   

 

 

 

 

 แวะชมร้านชา เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากใบชาสินค้าคุณภาพดีของเมืองจีนที่มีสรรพคุณมากมาย เช่น บ ารุงสายตา 

ลดไขมันในเส้นเลือด ลดน้ าหนัก เป็นต้น อิสระช้อปปิ้งที่ถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งม ีซุ้มประตูม้า

ทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก ภาษาจีนเรียกว่า จินหม่า และ ปี้จี จนเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุ้มม้าทอง

และไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์

เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพ้ืนเมือง และ

ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆอีกมากมาย  

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษสุกี เห็ด 

 : พักที ่เมืองคุนหมิง LONG WAY HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน:  

 

วันที่หก  วัดหยวนทง- สวนน ้าตกคุนหมิง-คุนหมิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ               อาหารเช้า,เที่ยง,--- 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 



 

 
 

 

  น าท่านเข้าชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอาราม

ทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุ  เก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระ

น้ าขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐาน

พระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จ าลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้

อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่ วัดหยวนทงแห่งนี้  แวะร้านบัวหิมะ และศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่า

เท้าเพ่ือสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ าใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่

รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญ

ประจ าบ้าน   

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษอาหารกวางตุ้ง 

 แวะร้านหยกจีน ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะ

สัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง  ชม สวนน ้าตกคุนหมิง (Kunming Water  fall Park) แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง ถือ

เป็นน้ าตกฝีมือ มนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีความสูงกว่า 12.5 เมตร มีความกว้าง 400 เมตร มีจุดประสงค์ใน

การสร้างหลัก ๆ เพ่ือเป็นที่ผันน้ ากว่า 10 ล้านลูกบาศก์ฟุตจากแม่น้ า Niulan ท้องถิ่นไปสู่ทะเลสาบ Dianchi 

ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในช่องแคบยูนนาน นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันน้ าท่วมและท าหน้าที่เป็นที่เก็บน้ ายามฉุกเฉิน

ของประชาชน ที่ส าคัญโครงการยังได้ก่อสร้างเป็นลักษณะน้ าตกสาธารณะ สร้างความบันเทิง ให้ผู้คนมาเยี่ยม

ชมและผ่อนคลายได้ ใช้เวลาสร้าง 3 ปี และใช้เงินไปเกือบ 600 ล้านบาท น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคุนห

มิง 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

17.50 น.  เดินทางกลับสู่  กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Kunming Airlines  เที่ยวบินที่ KY8369                             

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง (สายการบินมีบริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

18.30 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

           ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

สิ่งท่ีลูกค้าจ้าเป็นต้องรับทราบก่อนเดินทาง 

-  เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง 

ก าหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพ้ืนเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, 

นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยว

ทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชม แต่จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็น

หลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆท้ังสิ้น  

 

*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพ้ืนเมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ใน

รายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพ่ิม ร้านละ 2,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้

เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง *** 

 

- กรณีเข้าร้านช้อปของจีน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ซึ่งเป็นความเต็มใจของผู้ซื้อใน

สินค้านั้นๆ และ ข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับร้านค้า ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินค้า และคุณภาพ

ของสินค้าทีไ่ม่ได้ตรงตามข้อเสนอของร้านค้า ท่านจ าเป็นต้องตรวจสอบสินค้าก่อนออกจากร้านค้าทุกครั้ง 

 

-  ลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและต้องออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม

รายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลัก 



 

 
 

 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซื อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณา

แจ้งบริษัทฯก่อนท้าการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิก

เที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ว

ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น )  โปรดเข้าใจและ

รับทราบว่า  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 

 

เอกสารในการท้าวีซ่าจีนส้าหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  (กรณีท้าวีซ่าแบบกรุ๊ป) 

1. ส้าเนาหน้าพาสปอร์ต โดยท่านถ่ายรูป หรือ สแกนสีหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปท่าน) แบบเต็มหน้ารายละเอียด

ครบถ้วน ชัดเจน ไม่ด้า ไม่เบลอ ไม่ติดแสงไฟ/แฟลช ห้ามขีดเขียดลงบนหน้าพาสปอร์ตโดยเด็ดขาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.รูปถ่ายสีพื นหลังสีขาวเท่านั น สามารถใช้มือถือในการถ่ายได้เลย *ห้ามใส่เสื้อสีขาวและเครื่องประดับในการถ่ายรูป* 

 

 

 

 

 

3. พาสปอร์ตเล่มจริง ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม ลูกค้าถือไปที่สนามบินเอง 

ณ วันเดินทาง   หนังสือเดินทางต้องเป็นเล่มที่ส่งชื่อให้เราท าวีซ่าเท่านั้น!!รับผิดชอบกรณีที่ท่านลืม หรือ น าหนังสือเดินทางมาผิด

เล่ม 

หมายเหตุ: หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ช ารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการช ารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมืองจะปฏิเสธการขอออก

นอกประเทศของท่านได้ 

 

 

 

 

 

 

กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ  

กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามข้อมูลกับทางบริษัท  

- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทาง

จะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 



 

 
 

 

**ออกเดินทางขั นต่้า  15ท่าน หากเดินทางต่้ากว่าก้าหนด มีความจ้าเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขอสงวนสิทธ์ใน

การปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ นของภาษีน ้ามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 

***การนับอายุเด็ก ใช้วัน เดือน ปีเกิด ตามหน้าพาสปอร์ต และวันที่เดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ*** 

 

อัตราค่าบริการรวม  

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – คุณหมิง(KMG) – กรุงเทพฯ(BKK)  

2.ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง) 

3.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ าตามที่ระบุไว้ในรายการ) 

4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์  

5.ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามท่ีสายการบินก าหนด 

6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท าไว้

(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ 

และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม  

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร  

ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

2.ค่าท าหนังสือเดินทาง (Passport) 

3.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ป    ท่านละ 1,500 บาท 

3.1 ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบเดี่ยวทางบริษัทฯยื่นให้   ท่านละ 2,200 บาท **ยื่นแบบเดี่ยว 4 วันท้าการ** 

--(ค่าวีซ่าเดี่ยว1,700+ค่าบริการในการยื่น 500) ไม่รวมเก็บเอกสาร-- 

3.2 ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวด่วนทางบริษัทฯยื่นให้        ท่านละ 3,500 บาท **ยื่นแบบเดี่ยว 2 วันท้าการ** 



 

 
 

 

--(ค่าวีซ่าเดี่ยวแบบด่วน 3,000+ค่าบริการในการยื่น 500) ไม่รวมเก็บเอกสาร-- 

4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร  

5.ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

6.ค่าท าหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว 

7.ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15 กก.) กรณีน้ าหนักกระเป๋าเกินท่านต้องช าระค่าน้ าหนัก

กระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามท่ีทางสายการบินเรียกเก็บ 

6. (6.1) ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 350 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน  

     (6.2) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 500 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)  

 

เงื่อนไขในการจอง  มัดจ้าท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน  และช้าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า 

(การไม่ช าระเงินค่ามัดจ าหรือช าระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือ

ยกเลิกการเดินทาง)   

 

การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋ว

เท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการ

เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย

เหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  

 

หมายเหตุ :  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ 

และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  



 

 
 

 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่ อการจลาจล , ภั ยธรรมชาติ , การนาสิ่ ง ของผิ ดกฎหมาย  ซึ่ ง อยู่ นอก เหนื อความรั บผิ ดชอบของบริษัทฯ  

5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น ส าคัญ 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโ รงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่เข้าพัก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของแต่ละโรงแรม และไม่

สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง และ

อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

12. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 

13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม 

พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ 

และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหว่าง 



 

 
 

 

การเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 

14. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศจีน (China) 

กรุณาจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้บริษัทฯ โดยผู้สมัครไม่ต้องแสดงตัวและสแกนลายนิ วมือ 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุโดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง

ประเทศไทย  ** หากพาสปอร์ตเล่มเก่า เคยได้รับวีซ่าจีน กรุณาถ่ายส าเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และส าเนาหน้าวีซ่าจีน จัดส่ง

ให้กับทางบริษัทฯ ** 

2.รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาวเท่านั น ขนาด 2x2นิ ว หรือ 4.5x4.5cm สี่เหลี่ยมจัตุรัส  

จ้านวนท่านละ 2 ใบ >>รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน<< 

ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครื่องประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถ่ายต้องเปิดให้เห็น

หน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

3.เอกสารส่วนตัว 

กรณีเด็กอายุต่ ากว่า18ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและมารดา) 

กรณีเด็กอายุต่ ากว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 

 - ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (ของบิดาและมารดา) 

 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ของบิดาและมารดา) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจาก

มารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับ

ยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตาม

ทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการ

เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค าร้องขอวีซ่า 

บิดา-มารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง 

จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4.เงื่อนไขและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลส้าหรับยื่นวีซ่าประเทศจีน 

 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจาก

บริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล

ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ้น 

5.กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (ลูกค้าต้องท้าการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตนเอง)  



 

 
 

 

กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามข้อมูลกับทางบริษัท  

- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทาง

จะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศอินเดียเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่าประเทศจีน (China) 

ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซ่า 4 วันท าการ 

กรุณากรอกรายละเอียดใหค้รบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

1. ชื่อ - นามสกุล (MR , MRS , MISS , MASTER)   ........................................................................ ..................... 

2. ที่อยู่ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน 

....................................................................................................................... ......... รหัสไปรษณีย์............... 

3. ที่อยู่พ านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับส าเนาทะเบียนบ้าน 

....................................................................................................................... ......... รหัสไปรษณีย์............... 

4.โทรศัพท์มือถือ ...............................  บ้าน ............................  อีเมล์แอดเดรส ................................................ 

5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบียน)      หย่าร้าง    หม้าย           อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......... 

6.ชื่อ-สกุล คู่สมรส ...................................................... เบอร์โทรศัพท์.......................... อาชีพ........................... 

7.ชื่อ-สกุล บุตร (ถ้ามี) ................................................. เบอร์โทรศัพท์.......................... อาชีพ........................... 

8.ชื่อ-สกุล บิดา .......................................................... เบอร์โทรศัพท์.......................... อาชีพ........................... 

9.ชื่อ-สกุล มารดา .......................................................... เบอร์โทรศัพท์ .......................... อาชีพ........................... 

10.อาชีพปัจจุบัน (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์) ........................................... ต าแหน่ง................................  

     ชื่อ บริษัท/ร้านค้า/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ................................................................................................. 

     ที่อยู่ เลขที่ ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ....................................... 



 

 
 

EXAMPLE 

      

อ าเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย์ .............. เบอรโ์ทรศัพท์..................... 

11.ท่านเคยได้รับวีซ่า ประเทศจีน หรือไม่ 

    ไม่เคย   เคย (โปรดระบุ) ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ................................. ถึงวนัที ่.....................................  

12.ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่า ประเทศจีน หรือไม่ 

    ไม่เคย   เคย (โปรดระบุ) เหตุผลที่ท่านถูกปฎิเสธวีซ่า ..................................................................   

หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั งสิ น ทั งนี บริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่
คอยให้บริการ และอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั น  
** เอกสารเพิ่มเติม ** 

ขอความร่วมมือผู้สมัครผู้สมัครวีซ่าจีน ด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้  

 1.ปริ้นเอกสารใบสมัครวีซ่าจีน หน้าที่4 (Application Chinese visa) 

 

 

      ** ไฟล์เอกสารส าหรับปริ้น อยู่หน้าถัดไป ** 

 2.เซ็นชื่อให้เหมือนกับหน้าพาสปอร์ตเพียง 1 จุดเท่านั้น 

 3.จัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมเอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า รูปถ่าย และพาสปอร์ต 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


