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รหสัโปรแกรม : 12202 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ท ีส่อบถาม) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WONDERFUL CHINA 
คุนหมงิ พร้อมบินภายในสู่ 

ลีเ่จยีง และแชงกรีล่าเมืองในฝัน  
5 วนั 4 คืน 

    ไฮไลท์ 

 WonderfulPackage ชวนคุณบนิลดัฟ้าสู่เมืองคุนหมิง ด้วยสายการบนิ LUCKY AIR พร้อมบนิภายในไม่ต้องนั่งรถนาน 
 อุทยานน า้ตกคุนหมิง น า้ตกที่ใหญ่ที่สุด เป็นผลงานการสร้างจากฝีมือมนุษย์ ใช้งบประมาณการสร้างอยู่ที่ 1,100 ล้านหยวน 
 พาท่านขึน้สู่จุดชมววิเขาหมิะมังกรหยกโดยกระเช้าใหญ่ ทิวเขาแห่งที่มองไป จะเห็นเป็นลกัษณะคล้ายมังกรก าลงัเล้ือย 
 ชมชีวติความเป็นอยู่แบบโบราณที่ยังคงหลงเหลือให้ได้พบเห็นที่ เมืองโบราณลีเ่จยีง  
 ต่ืนตาต่ืนใจกบัโชว์อนัยิ่งใหญ่ IMPRESSION LIJIANG โดยผู้ก ากบัช่ือก้องโลก จาง อวี ้โหมว              
 เที่ยวชมหุบเขาพระจนัทร์สีน า้เงนิ เป็นธารน า้ตกหลายช้ัน ที่ได้รับน า้หล่อเลีย้งจากธารน า้แข็งไป๋สุ่ยบนเขาหิมะมังกรหยก 
 นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขายอดเขาสูงกว่าระดบัน า้ทะเลประมาณ4,500 เมตร ชม หุบเขาพระจนัทร์สีน า้เงนิ ที่งดงามดัง่ภาพวาด 
 เยือนดนิแดน “แชงกรีล่า สวรรค์บนดนิ” ดนิแดนแห่งความลกึลบั ดนิแดนที่มีแต่ความสุขสงบ 
 วดัลามะซงจ้านหลนิ สร้างขึน้โดยดะไลลามะองค์ที่ 5 คล้ายกบัพระราชวงัโปตาลาทีเ่มืองลาซาเมืองหลวงของทิเบต  

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

19,999.- 
ก าหนดเดนิทาง : มนีาคม - กรกฎาคม 2562 
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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - คุนหมิง  

18.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน LUCKY AIR พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ                    
คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินให้กบัท่าน 

  
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
20.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L802 (ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง)                       

23.50 น. เดินทางถึง สนามบินฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนาน ท าให้มีอากาศ
เยน็สบายตลอดทั้งปี จึงมีทศันียภาพสวยงามมากมาย จนไดส้มญานามวา่ “นครแห่งฤดูใบไมผ้ลิ” และมีชนกลุ่ม
นอ้ยอาศยัอยู่กว่า 26 กลุ่ม และส่ิงท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศท่ีไม่ร้อนหรือหนาว
จนเกินไป หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  

  พักที่ HUISHANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*          

วันที่สอง สวนน ้าตกคุนหมิง - คุนหมิง - ลี่เจียง  (8L9803 15.55-17.10) - เมืองโบราณล่ีเจียง                                 (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ สวนน ้าตกคุนหมิง หรือ Kunming Waterfall Park ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่และเป็นท่ี
พกัผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคนุหมิงเลยทีเดียว Kunming Waterfall Park หรืออีกช่ือน่ึงคือ Niulan River 
Waterfall Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีใชเ้วลาสร้างกวา่ 3 ปีดว้ยกนั ภายในประกอบไปดว้ยน ้ าตกและ
ทะเลสาบอีก 2 แห่ง ท่ีสร้างข้ึนดว้ยฝีมือมนุษย ์ไฮไลทข์องสวนอย่างน ้าตกใหญ่ยกัษ์นั้น กวา้งกว่า 400 เมตรและ
มีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน ้าตกฝีมือมนุษยท่ี์ยาวเป็นอนัดบัตน้ของเอเชียเลยก็วา่ได ้   

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 ได้เวลาสมควรน าทานเดินทางสู่สนามบิน 

http://bit.ly/2NMk5YE
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15.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L9803 (ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง)                       

17.10 น.  เดินทางถึง สนามบินลี่เจียง ซานย่ี เมืองลี่เจียงเป็นเมืองซ่ึงตั้งอยู่ในหุบเขาท่ีมีทศันียภาพงดงาม เป็นถิ่นท่ีอยู่ของ
ชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มน้อยท่ีมีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
ตนเอง  จากนั้นชม เมืองโบราณลี่เจียง ชมชีวติความเป็นอยู่แบบโบราณท่ียงัคงหลงเหลือให้ไดพ้บเห็นในเมืองน้ี 
ชมเมืองโบราณของชาวหน่าซี มีอายุยอ้นหลงัไปถึงราชวงศ์หยวนกวา่ 800 ปี ไดรั้บประกาศจากองคก์ารยูเนสโก้
ใหเ้ป็น “เมืองมรดกโลก” 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร --- อาหารสุกีป้ลาแซลมอน 
  พักที่ GOLDEN SPRING HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วันที่สาม ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าไป+กลับ) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG -                                                             
หุบเขาไป่สุ่ยเหอ - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น ้าแยงซี                           (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 น าท่าน  น่ังกระเช้าใหญ่  ข้ึนสู่  ภูเขาหิมะมังกรหยก ท่ีระดับความสูง 3,356 เมตร สู่ จุดชมวิวสูงสุดจาก

ระดบัน ้าทะเล 4,506 เมตร ทิวเขาแห่งน้ีเม่ือมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะคลา้ยมงักรก าลงัเลื้อย บนพ้ืนสี
ขาวของหิมะท่ีปกคลุมอยู่นั้น ดูราวกบัหยกขาว ท่ีตดักนัสีน ้าเงินของทอ้งฟ้า คลา้ยมงักรขาว ก าลงัล่องลอยอยู่บน
ฟากฟ้าเขาแห่งน้ีจึงไดช่ื้อวา่ “ภูเขาหิมะมงักรหยก”   

 
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชม หุบเขาไป๋สุ่ยเหอ (รวมรถราง) เป็นหุบท่ีอยู่ทางตะวนัออกของภูเขามะมงักรหยก  เป็นธารน ้ าตกหลาย

ชั้น โดยน ้าตกจะเป็นเส้นแบ่งทะเลสาบออกเป็นหลายแห่ง เวลาเท่ียวแนะน าให้เร่ิมจากขวาสุดของแผนท่ี ไล่จาก
ชั้นท่ีสูงลงไป White Water Terrace จุดเด่นอยู่ท่ีช ั้นน ้าตกท่ีเป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมือนท่ีอื่น ตรงน้ีมีกิจกรรมแนะน า
ส าหรับใครท่ีอยากมีรูปสวยๆคู่กบัววิภูเขา นัน่คือ การขีจ่ามรี  จากนั้นชมสินคา้ ร้านสาหร่ายเกลียวทอง พืชใตน้ ้ า
ท่ีมีคุณค่าอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพชั้นยอด ซ่ึงมีสารอาหารอยู่นบัไม่ถว้น อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหน้า  
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” เปรียบไดก้บัสวรรค์บนดินท่ีนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก ปรารถนาจะ
ไดม้าสัมผสับรรยากาศอนัหนาวเยน็ ระดบั 1- 2 องศา เป็นเมืองท่ีอยู่ทางตอนเหนือสุดของมณฑลยูนนาน อาจจะ
ไดลุ้ยหิมะทั้งในตวัเมือง และบนภูเขา ถา้ไปในช่วงฤดูหนาว ค าว่า “แชงกรีล่า สวรรค์บนดิน” “สวรรค์บนดิน” 
แห่งน้ี ทางการจีนไดเ้ห็นดีเห็นงาม กับความสวยงามและความสงบของดินแดนแห่งน้ี สมกบัค าร ่ าลือ และ
จินตนาการของนกัเขียนนวนิยาย จึงไดเ้ปลี่ยน ช่ือเมือง “จงเต้ียน” Zhong dain เป็น “แชง- กรีล่า” Shang Gri-La 
อย่างเป็นทางการ  น าท่านชม โค้งแรกแม่น ้าแยงซี ตั้งอยู่ทางดา้นทิศใตข้องเมืองจงเต้ียน ห่างจากเมืองจงเต้ียน 130 
กิโลเมตร โคง้แรกของแม่น ้าแยงซีเกียงเป็นการเลี้ยวหกัเป็นรูปอกัษร V ซ่ึงแม่น ้าแยงซีท่ีไหลผ่านเมืองลี่เจียงช่วง
น้ีมีช่ือวา่ “จินซา” หรือเรียกเตม็ๆวา่ จินซาเจียง โดยมีความหมายวา่ แม่น ้าทรายทอง ณ จุดน้ีเองท่ีแม่น ้าไดห้กัโคง้
ขอ้ศอกเป็นโคง้แรก 180 องศา เป็นแม่น ้าท่ียาวท่ีสุดของจีน และโคง้น ้าท่ีสวยเด่นท่ีสุดของแยงซีเกียงนั้นเอง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

  พักที่ TIANRUI SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 
วันที่ส่ี แชงกรีล่า - หุบเขาพระจันทร์สีน ้าเงิน (รวมกระเช้า) - วัดลามะซงจ้านหลนิ - เมืองโบราณจงเตีย้น         (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ภูเขาซ่ือคาเพ่ือโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าข้ึนไปยงั หุบเขาพระจันทร์สีน ้าเงิน ในฤดูหนาวเม่ือ

โดยสารกระเชา้ไปถึงยอดเขาสูงกวา่ระดบัน ้าทะเลประมาณ 4,500 เมตร ท่านจะเห็นลานหิมะกวา้งใหญ่สุดสายตา
ภายใตท้อ้งฟ้าสีคราม งดงามดัง่ภาพวาด ในฤดูร้อนจะมีดอกไมป่้าสีม่วง สีชมพูบานสะพร่ังไปทัว่ทุ่ง น าท่าน
สู่ วัดลามะซงจ้านหลิน ตั้งอยู่เชิงเขา อยู่ห่างจากเมืองจงเต้ียนไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร มีพระลามะจ า
พรรษามากกว่า 700 รูป สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1679 (พ.ศ.2222) สร้างข้ึนโดยดะไลลามะองค์ท่ี 5 ในช่วงศตวรรษท่ี 
18 สมยัจกัรพรรด์ิคงัซีแห่งราชวงศ์ชิง มีรูปแบบคลา้ยพระราชวงัโปตาลาท่ีเมืองลาซาเมืองหลวงของทิเบต แต่
ย่อส่วนลงมา มีการเปรียบเทียบวา่ "หากพระราชวงัโปตาลาเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวทิเบต วดัจงซานหลินก็เป็น
ศูนยก์ลางแห่งศรัทธาของชาวพุทธบริเวณท่ีราบสูงทิเบตนัน่เอง"   

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั้นให้อิสระท่านได้เดินเท่ียวในเขต เมืองโบราณจงเตี้ยน ชมถนนคนเดินลดัเลาะเข้าซอยเล็กซอยน้อย              
ชมบา้นเรือนก่อสร้างแบบโบราณ เลือกซ้ือของท่ีระลึกแบบทิเบต เช่น หมวกคาวบอย แส้หางจามรี เคร่ืองประดบั
ดินเผา เคร่ืองเงิน และหินสีฟ้า เหลือง แดงแบบทิเบต 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  พักที่ TIANRUI SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 
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วันที่ห้า แชงกรีล่า - คุนหมิง (8L9850  08.45-09.55) - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - ช้อปป้ิงที่ถนนคนเดิน - 
คุนหมิง - กรุงเทพฯ                                            (B/L/-) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 เวลาสมควรน าทานเดนิทางสู่สนามบิน 
08.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L9850 (ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง)                       

09.55 น.  เดินทางถึง สนามบินฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนาน 

  น าท่านแวะ ร้านบัวหิมะ ท่านยงัสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหมข้องโรงงานเป่าฝู่ ถงัผลิตยาท่ีข้ึน
ช่ือท่ีสุดของเมืองจีน แวะชมผลิตภณัฑ์ท่ีท าจาก หินหยก หินท่ีมีลกัษณะคลา้ยกับหยก ซ่ึงถือเป็นสินคา้ท่ีมี
ช่ือเสียง    

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- อาหารกวางตุ้ง 

บ่าย น าท่านชม โรงงานผ้าไหมจีน มีช่ือเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกท่ีรู้จกัการ
เลี้ ยงไหมและพฒันาคุณสมบติัพิเศษต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพ่ือมาท าไส้นวมผา้ห่มไหม 
ภายในโรงงานจะตกแต่งไวส้วยงามมาก มีผลงานศิลปะท่ีท าจากเส้นไหม ดูแลว้รู้สึกเพลินตาเลยทีเดียว  จากนั้น
ให้ท่านได ้ช้อปป้ิงที่ถนนคนเดิน ตามอธัยาศยั ณ ท่ีแห่งน้ี มีสินคา้มากมายให้ท่านไดล้ะลาย ทรัพย ์อาทิ เส้ือผา้ 
กระเป๋า รองเทา้ มือถือ ฯลฯ 

 สมควรแก่เวลาน าทุกท่านเดนิทางสู่สนามบินฉางสุ่ย 
18.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L801 (ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง)                       
19.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ  

                                                                               *********************************** 
 

ข้อควรควรทราบ :  
 การเดินทางไปท่องเท่ียวในเมืองจีนทุกเมือง จะมีการประชาสัมพันธ์สินค้าพ้ืนเมืองให้นักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จัก คือ              

หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, สาหร่ายเกลียวทอง ซ่ึงจ าเป็นต้องใส่ไว้ในรายการทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงขอเรียนให้กบั
นักท่องเท่ียวทราบว่า ร้านทุกร้านที่ใส่ในรายการทัวร์ จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับความพอใจ
ของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน  บริษัทไม่มีส่วนได้เสียในการขายสินค้าจากร้านช้อปป้ิงขึน้อยู่กับความพึง
พอใจของลูกค้าเป็นหลัก สินค้าทุกช้ินไม่สามารถแลกเปล่ียนหรือคืนได้  

 ส าหรับท่านที่ต้องออกต๋ัวภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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ก าหนดวนัเดินทาง 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 
มีเตียงและไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว 

19-23 มีนาคม 2562 19,999 19,999 4,000 

13-17 เมษายน 2562 
(วันสงกรานต์) 

24,999 24,999 6,000 

17-21 พฤษภาคม 2562  
 (วนัวิสาขบูชา ) 

21,999 21,999 5,000 

07-11 มิถุนายน 2562 21,999 21,999 5,000 

21-25 มิถุนายน 2562 21,999 21,999 5,000 

12-16 กรกฎาคม 2562 
(วันอาสาฬหบูชา) 

21,999 21,999 5,000 

26-30 กรกฎาคม 2562 
(วันเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 

21,999 21,999 5,000 
 

**ราคานีส้ าหรบัลูกคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร*์* 

ทา่นละ 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

**รวมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี(แบบกรุป๊) ทา่นละ 1,000 บาทแลว้** 

กรณีคณะออกเดินทางได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
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อัตรานี้รวม 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
ค่าภาษสีนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าวซ่ีากรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (ส าหรับพาสปอร์ตไทย เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่านั้น) 
วซ่ีาเขา้จีนประเภทกรุ๊ป (ใชส้แกนหนา้พาสปอร์ตส่งใหท้าง บริษทัทวัร์ 20 วนัก่อนเดินทาง) 

หมายเหตุ ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหนา้ด่าน ผูเ้ดินทาง จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท าวีซ่าเพิ่มท่านละ 800 บาท 
ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว
ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ
ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%



  
 

 

 8   
 

 

ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั
ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ 250 หยวน/ท่าน/ตลอดการเดินทาง

 

เง่ือนไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 30 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวนิาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวซ่ีาในกรณีท่ียืน่วซ่ีาแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีก าหนด อาจมีการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพ่ิมตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินคา้
พ้ืนเมืองของรัฐบาลตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเก็บเงินเพ่ิมร้านละ 350 หยวน / ท่าน 

การส ารองที่น่ังและช าระเงิน 
 ยืนยันการส ารองที่น่ังกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยนืยนัการจองของท่าน 

 ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลยี นิวซีแลนด ์ท่านละ 40,000 บาท 
 ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อนิเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 20,000 บาท 
 จีน ไตห้วนั เวยีดนาม พม่า กมัพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 10,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง หรือในกรณีท่ีกรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียก
เก็บเงินเร็วกวา่ท่ีก าหนด 

 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอื่นท่ีแจง้ไวใ้น
โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวซ่ีา (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวซ่ีา) 

การยกเลิก 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
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Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวซ่ีาได้

ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวซ่ีา และค่าเปลีย่นช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปลี่ยนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 
ต๋ัวเคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 ค่าภาษสีนามบิน, ค่าภาษนี ้ามนัเช้ือเพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 

โรงแรมและห้องพัก 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญเ่ป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอืน่ๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญไ่ม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed) 
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยู่ในแถบอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 

กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 น้ิว 
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 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนี 
วีซ่าประเภทปกติ ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ 

1.ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว 
2.หนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มีหนา้วา่งส าหรับติดหนา้วซ่ีาและประทบัตราเขา้-
ออก อย่างนอ้ย 3 หนา้เตม็ หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าท่ีมีวซ่ีาจีน ใหแ้นบมาดว้ย 
3.กฎการใช้รูปถ่ายส าหรับย่ืนขอวซ่ีาประเทศจีน 

ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจ าประเทศไทย ผูท่ี้ยืน่ค  าร้องขอวีซ่าจีนจะตอ้งใชรู้ปท าการยืน่ค  าร้อง
1 ใบ โดยรูปท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี 

3.1รูปสี พ้ืนหลงัสีขาว และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 

3.2 ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x33มม.,ความกวา้งส่วนศีรษะ:15มม.ถึง22
มม.ความสูงส่วนศีรษะ:28มม. ถึง33มม.ดงัรูปตวัอยา่ง 

3.3รูปถ่ายจะตอ้งบ่งบอกรูปพรรณสนัฐานของผูย้ืน่ค  าร้องไดอ้ยา่งชดัเจน 
ขณะถ่ายภาพ ตอ้งหนา้ตรง เปิดหู ไม่หลบัตา ไม่อา้ปาก หรือยิม้เห็นฟัน หา้มท าท่าทาง หรือมีส่ิงกีดขวางใดๆทั้งส้ิน 
ศีรษะเอียงซา้ยหรือขวาได ้นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 20 องศา และ แหงนหนา้ข้ึนลงได ้นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 25 องศา 

3.4รูปถ่ายตอ้งเห็นลกัษณะหนา้ตาไดอ้ยา่งชดัเจน โดยท่ีศีรษะตอ้งอยูต่รงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได ้ยกเวน้ 
แว่นตาท่ีมกีรอบหนา เลนส์สะทอ้นแสง หรือแว่นตากนัแดด สามารถสวมเคร่ืองประดบัท่ีศีรษะ ดว้ยเหตุผลทาง
ศาสนาเท่านั้น 

3.5รูปถ่ายจะตอ้งไม่ขุ่นมวั ไม่ช ารุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบงัใบหนา้ สีของภาพตอ้งเป็นสีธรรมชาติ ไม่สว่าง 
หรือมืดจนเกินไป ตอ้งไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปตอ้งไม่บิดเบ้ียว หรือผดิปกติ 

3.6พ้ืนหลงัตอ้งเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น 

3.7 รูปถ่ายจะตอ้งพิมพล์งบนกระดาษส าหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะตอ้งไม่มีส่ิงสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งส้ืน 

ศูนยบ์ริการยืน่ขอวีซ่าจีน ประจ ากรุงเทพฯ 
ประกาศ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 

4.หลักฐานส่วนตัว – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่
สมรสเสียชีวติ), ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถา้มี) 

5.กรณีเป็นเดก็  อายุ 6-18 ปี ใช ้ สูติบัตร (ส าเนา) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดาอายุต ่ากวา่ 6 ปี ใช ้ สูติบัตร 
(ส าเนา) และแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/ และส าเนาบตัร
ประชาชนของบิดามารดา 

http://www.consular.go.th/


 

 

6.เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ 
จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่
7.กรณีท างานเกี่ยวกับส่ือต่างๆเช่น สถานีวทิยุ สถานีโทรทศัน์ ส่ือโฆษณาต่างๆ ท่านตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองการท างาน
โดยระบุ ช่ือ ต าแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหาวา่ท่านจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ส่ือ
หรือโฆษณาต่างๆ โดยท่านจะท าตามกฎอย่างเคร่งครัด เป็นภาษาองักฤษ 
8.กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริง 
เท่านั้น และอยู่ในประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั ท่านตอ้งไปโชวต์วั ณ ศูนยย์ื่นวซ่ีาดว้ยตนเอง 
9.กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับย่ืนวซ่ีา 
10.ผู้ท่ีประสงค์ใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวซ่ีาจีน แต่ท่านจะตอ้ง
รับผิดชอบในการขออนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 
11.บริษัทฯ รับย่ืนวีซ่าให้ชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทยเท่าน้ัน (ลูกค้าต้องโชว์ตัวท่ีสถานทูต) โดยคิดค่าบริการเพ่ิม 
500-800 บาท เอกสารท่ีตอ้งใชย้ื่น ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่า 50,000 บาท 
12.บริษัทฯ ไม่รับย่ืนวซ่ีาให้หนังสือเดนิทางต่างด้าว (เล่มสีเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ย
ตนเองท่ีสถานฑูต 
13.กรณีย่ืนวซ่ีาด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2- 3 วนัท าการ) มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 1,400 บาท 

 
หมายเหตุ 

 ผูย้ื่นขอวซ่ีาตอ้งใหข้อ้มูลเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดก็ตาม 
อาจถูกระงบัการออกวซ่ีา และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหาก
ตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีาจากสถานฑูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตามซ่ึงสถานฑูตไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลกิดา้นบน 

 แผนกวีซ่าไม่รับย่ืนวซ่ีาประเภทอ่ืน นอกจากเข้าออก 1 คร้ัง เท่าน้ัน ยกเว้นกรณีท่ีลูกค้ามีทริปเดินทางต่อกับทางบริษัท
ฯจึงจะท าการย่ืนวซ่ีาประเภทอ่ืนให้ 

 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่ึงบางคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 

 
สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมเีอกสารพร้อม และมคีวามประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่านั้น 

การปฏิเสธวซ่ีา อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการย่ืนขอวซ่ีาท่องเท่ียว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

 

หนังสือเดินทางต่างชาติ 
 หนงัสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพ่ิม 800 บาท (ยกเวน้ ไตห้วนั/อเมริกนั) พาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป+รายละเอยีดท่ีอยู่ 
+ใบอนุญาตท างาน (ถา้มี) 



 

 

 ผูถ้ือหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองก่อนการส่งเอกสารยื่นวซ่ีา 

 หนงัสือเดินทางไตห้วนั (กรอกเอกสารเป็นภาษาจีน) รายละเอยีดท่ีอยู+่ใบอนุญาตท างาน 

 หนงัสือเดินทางอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,500 บาท 

 

สถานทูตจีนไม่รับย่ืนวีซ่า ในกรณี ดังน้ี 
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญงิ ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก 

 รูปถ่ายอายุเกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่ไดถ้่ายจากร้าน ยืนเอยีง 

หมายเหตุ ต้ังแต่ วนัท่ี 25 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป ทางสถานทุตจีน ได้มีการปรับเปลีย่นระบบการ
ยื่นวซ่ีาโดยสามารถยื่นเอกสารขอวีซ่าผ่านตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และ
ได้มีการปรับเปลีย่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการ ท้ังนี ้สามารถดูข้อมุลเพิม่เติมได้ท่ี 
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลและรายละเอียดส าหรับการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน                                                                    

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการขอวซ่ีา ** 

กรุณากรอกด้วยภาษาองักฤษ (ตวัพมิพ์ใหญ่) 

 ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทาง)   

      MR./MRS./MS./MSTR.) .......................................................................................................................................................... 

สถานะภาพ  □ โสด   □ แต่งงานจดทะเบียนสมรส   □  แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส   □ หม้าย □ หย่า   

ระบุช่ือบิดา.................................................................................. ช่ือมารดา............................................................................... 

   ระบุช่ือคูส่มรส  .......................................................................................................................................................................... 

 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านENG........................................................................................................................................................ 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน......................................................มือถือ........................................................ 

ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ ENG (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น).................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์โทรศัพท์.............................................. เบอร์มือถือ..................................................... 

ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา ENG........................................................................ต าแหน่งงาน............................................. 

ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน / สถานศึกษา ENG...................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์................................................................ 

(กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีสามารถติดต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ท่าน 

□  ออกค่าใชจ่้ายเอง □  ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายให ้ □  อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................ 

ท่านมีประกันสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่ □  มี  □ ไม่มี 

ถา้มี กรุณาระบุช่ือบริษทัประกนั ............................................................................................................................................... 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจนีมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..................................................สถานที.่..........................................วตัถุประสงค.์................................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอ่ืนหรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี................................................ประเทศ.............................................วตัถุประสงค.์................................. 

รายช่ือสมาชิกในครอบครัว พร้อมระบุความสัมพันธ์: 

 ช่ือ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพนัธ์ ................................ 
 ช่ือ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพนัธ์ ............................... 
 ช่ือ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพนัธ์ ................................              

ช่ือผูติ้ดต่อ (กรณีฉุกเฉิน) .......................................................................... เบอร์โทรศพัท.์.................................................. 
 


