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รหสัโปรแกรม : 14458 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 
 
 
 
 
 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง       เดก็ต้องอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปีจึงใช้รำคำเดก็ 

คุนหมิง ซงิยี่ หลัวผิง 5วัน 4คืน 
เยือน คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ : ซงิย่ี ป่ำภูเขำหม่ืนยอด : ล่องเรือทะเลสำบว่ำนฟงห ู             

 หบุเหวน ำ้ตกร้อยสำยหม่ำหลิงเหอ  : สวนน ำ้ตกคุนหมิง แลนด์มำร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง 

 ขอพร ณ วัดหยวนทง วัดเก่ำแก่อำยุกว่ำพันปีของมณฑลยูนนำน 

              อิ่มอร่อยกับเมนูพเิศษ !!  สุกีเ้หด็// อำหำรกวำงตุ้ง  
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วนัเดินทาง ผู้ใหญ่พกั2ท่าน 
ท่านละ 

ราคาเด็กต้องอายุต ่ากว่า  
18 ปี 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

13-17 กรกฏาคม 2562 9,999 บาท 11,999  บาท 5,000 บาท 

 

รายการทวัร ์
วันท่ี รำยกำร เช้ำ เที่ยง เยน็ โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – คนุหมิง – ซิงย่ี  

   
YI CENG HONG MU 

HOTEL OR SML     

2 หบุเหวน ำ้ตกร้อยสำยหมำ่หลิงเหอ– ป่ำภเูขำหม่ืนยอด หรือ วำ่นฟงหลิน– 
ลอ่งเรือทะเลสำบวำ่งเฟิงห ู– หลวัผิง   

   
ZHONG YUAN 

HOTEL OR SML     

3 น ำ้ตกเก้ำมงักร (รวมกระเช้ำขำขึน้) – คนุหมิง – ร้ำนบวัหิมะ – อิสระช้อป
ปิง้ตลำดกลำงคืน – Option Tour. โชว์นกยูง Dynamic Yunnan   

   GAO YUAN MING 
ZHU HOTEL OR SML     

4 วดัหยวนทง – สวนน ำ้ตกคนุหมิง – ร้ำนผ้ำไหม – เมืองโบรำณกวนตู้  – ร้ำน
หยก – อิสระช้อปปิง้ถนนคนเดนิ 

   GAO YUAN MING 
ZHU HOTEL OR SML     

5  คนุหมิง – กรุงเทพ ฯ     
 

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

 
 

วันแรก         กรุงเทพฯ – คุนหมงิ – ซิงยี่                                               (-/เที่ยง/เยน็)            

04.30 น. สมำชิกพร้อมกนัท่ี สนำมบนิดอนเมืองอำคำร 1 ชัน้ 3 ประต ู1-2 เคำน์เตอร์สำยกำรบินแอร์เอเชีย                            
โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
07.45 น.      เหิรฟ้ำสู ่เมืองคนุหมิง โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย เท่ียวบนิท่ี FD582 

(ไมมี่บริกำรอำหำรบนเคร่ือง หำกลกูค้ำต้องกำรเพิ่มอำหำร ต้องสัง่ซือ้ด้วย
ตวัเอง) 

11.25 น. ถึง สนำมบินฉำงสุ่ย เมือง คนุหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยูนนำน มีขนำดใหญ่ท่ีสเุป็น
อนัดบั 6 จำกทัง้หมด 27 มณฑล คนุหมิงได้ช่ือวำ่เป็นเมืองแหง่ฤดใูบไม้ผลิ ท ำให้มีอำกำศเย็นสบำยตลอดทัง้ปี 
จงึท ำให้มีทศันียภำพสวยงำม จนได้สมญำนำมวำ่ “นครแหง่ฤดใูบไม้ผลิ”   
(เวลำท่ีจีนเร็วกวำ่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
เที่ยง           บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 เดนิทำงสู ่เมืองซิงยี่ (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 4.30 ชัว่โมง)ตัง้อยูท่ำงตอนใต้สดุของเมืองกุ้ยโจว บนท่ีรำบสงูหินปนูยนู
นำน-กุ้ยโจว-กวำงสี ท่ีรำบสงูหินปนูนีมี้ขนำดใหญ่โตมำกกินเนือ้ท่ีภำคใต้ตอนกลำงเกือบทัง้หมด คือบริเวณท่ีมีภมูิทศัน์
มหศัจรรย์แหง่หนึง่ของโลก ให้ทำ่นชมวิถีชีวิตของชำวจีนซึง่ยงัคงวิถีแบบสมยัโบรำณพร้อมชมทศันียภำพสองข้ำงทำงท่ีเตม็ด้วย
ธรรมชำตพิร้อมนำขัน้บนัไดและภเูขำรูปพีรำมิด  ระหวำ่งทำงให้ทำ่นได้ถ่ำยรูปเป็นท่ีระลกึ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
เยน็ บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร   
 พัก    YI CENG HONG MU HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

วันที่สอง    หุบเหวน ำ้ตกร้อยสำยหม่ำหลงิเหอ– ป่ำภเูขำหม่ืนยอด(รถแบตเตอร่ี)  – ล่องเรือ
ทะเลสำบว่ำงเฟิงหู – หลัวผิง                                   (เช้ำ/เที่ยง/เยน็)            

เช้ำ  บริกำรอำหำร เช้ำ ณ โรงแรม 
 หุบเหวน ำ้ตกร้อยสำยหม่ำหลิงเหอ หรือ "หุบผำแห่ง
สำยน ำ้ร้อยสำย" จดัเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีสวยงำมอีกแห่งของ
ประเทศจีน อยู่หำ่งจำกเมืองซิงหยีป้ระมำณ 15 กิโลเมตร เป็นหบุเหว
น ำ้ตกท่ีมีควำมสวยงำม และเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำตท่ีิ
นกัทอ่งเท่ียวสำมำรถสมัผสัได้ หบุเหวน ำ้ตกร้อยสำยหมำ่หลิงเหอ 
(MALING RIVER CANYON) ตัง้อยูใ่นเขตมณฑลกุ้ยโจว ทำง
ตะวนัออกของมณฑลยนูนำน สถำนท่ีแหง่นีมี้ลกัษณะเป็น หบุเหว

http://bit.ly/2NMk5YE
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หินปนู ท่ีแมน่ ำ้หมำ่หลิงใช้เวลำล้ำนๆปี กดัเซำะสว่นหนึง่ของป่ำภเูขำหม่ืนยอด เกิดเป็นหบุเหวขนำดมโหฬำร ระยะทำงยำวกวำ่ 
15 กิโลเมตรมีควำมสงูประมำณเกือบ 200 เมตร มีน ำ้ตกชัน้เล็ก ชัน้น้อย กวำ่ร้อยสำย และนอกจำนีย้งัมี เสนห์่ของหินงอก หิน
ย้อย มอส เฟิร์น เกำะกนัแน่นพรำว ถ้ำฤดนู ำ้น้อยก็คล้ำยกบั มีน ำ้ตกทีลอจ่อ นบัพนัสำยเรียงรำย อยูใ่นหบุเขำ ถ้ำฤดนู ำ้มำกก็
คล้ำยมีน ำ้ตกทีลอซูนบัร้อยๆ สำย เรียงรำยสดุแนวผำ เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวระดบัโลกของจีน ท่ีนกัทอ่งเท่ียวจะต้องตื่นตะลงึใน
ควำมมหศัจรรย์ 

 ป่ำภูเขำหม่ืนยอด (ว่ำนฟงหลิน) ชมควำมยิ่งใหญ่ของขนุเขำ
รูปพีรำมิดกวำ่หม่ืนๆลกูตัง้เรียงรำยอยำ่งมีระเบียบเหมือนมีคนมำ
จดัวำงให้เป็นทิวทศัน์ท่ีงดงำมยำวสดุลกูหลูกูตำ พร้อมขึน้ไปชมวิว
ไร่นำ หมูบ้่ำนและสำยน ำ้ท่ีผสมผสำนกนัออกมำได้อยำ่งลงตวั (รวม
นัง่รถแบตเตอร่ี) และในช่วงเดือนกมุภำพนัธ์-มีนำคมของทกุปี จะได้
ชมดอกคำโนลำนบัล้ำน ๆ ดอก คล้ำยกบักำรน ำพรมสีเหลืองมำปู
ทบัไปทกุอณขูองภเูขำหม่ืนยอด สวยสะกดหวัใจสดุ ๆ ซึง่ดอกคำโนลำจะบำนสะพร่ังสีเหลืองอร่ำมไปทัว่ทัง้หบุเขำ ยิ่งมองยิ่ง
ตะลงึในควำมสวยงำมของดอกไม้เหลืองทองท่ีชชูอ่เบง่บำนบนพืน้ท่ีกว้ำงใหญ่ไพศำล มองไปได้ไกลสดุลกูหลูกูตำทำ่มกลำง
อำกำศท่ีเย็นสบำย  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลำงวัน  บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร 

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

 จำกนัน้น ำทำ่น ล่องเรือทะเลสำบว่ำนฟงหู ทะเลสำบ
วำ่นฟงห ูเป็นทะเลสำบบนช่องเขำสงู เกิดจำกกำรสร้ำงเข่ือนเก็บ
กกัน ำ้ ถกูรำยล้อมด้วยยอดเขำมีวิวทิวทศัน์สวยงำม กิจกรรม
ทอ่งเท่ียวของทะเลสำบคือกำรลอ่งเรือชมวิวทิวทศัน์ของภเูขำ 
ระหวำ่งทำงก็จะพบแพและคนใสช่ดุพืน้เมืองคอยต้อนรับ  
ผ่ำนชม ปรำสำทหงส์ เป็นโรงแรมระดบั 4 ดำว ท่ีสร้ำงแบบ
ปรำสำทในนิยำย(ใช้ระยะเวลำในกำรล่องเรือประมำณ 1-
1.30 น.)  หลงัจำกล่องเรือเสร็จก็ต้องเดนิลงจำกเขำ ระหว่ำงทำงก็จะพบกบัน ำ้ตกเป่ำเฟ่ิงหท่ีูไหลลงมำจำกตวัทะเลสำบ   
เดนิทำงสู ่เมืองหลัวผิง (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงำมสองข้ำงทำงของหินรูปทรง
มหศัจรรย์และนำขัน้บนัไดท่ีสวยงำม ชว่งเดือนกมุภำพนัธ์-มีนำคมของทกุปี ระหว่ำงทำงจะได้ชมดอกคำโนลำนับล้ำน ๆ 
ดอก คล้ำยกบักำรน ำพรมสีเหลืองมำปทูบัไปทกุอณูตลอดเส้นทำง 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
เยน็ บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร   
 พัก    ZHONG YUAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



                                                                                                                         ~ 5 ~             

 

วันที่สำม     น ำ้ตกเก้ำมังกร (ขึน้กระเช้ำ) – คุนหมิง – ร้ำนบัวหมิะ – ช้อปป้ิงตลำดกลำงคนื              
(เช้ำ/เที่ยง/เยน็)                

เช้ำ         บริกำรอำหำร เช้ำ ณ โรงแรม 
 

 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู่ น ำ้ตกเก้ำมังกร เป็นน ำ้ตกท่ีแบง่เป็นหลำยๆ 
ชัน้ตำมขัน้บนัได และชัน้ท่ีใหญ่ท่ีสดุสงูประมำณ 56 เมตร กว้ำงประมำณ 
110 เมตร ควำมยำวทัง้หมดของน ำ้ตกประมำณ 2 กิโลเมตร สำยน ำ้จำก
แมน่ ำ้เก้ำมงักรไหลเทลงมำจำกหน้ำผำภเูขำท่ีสงูชนั กระเดน็ขึน้มำสะท้อน
กบัแสงอำทิตย์เกิดสำยรุ้งรอบน ำ้ตกสวยงำมตระกำรตำ จดัเป็นน ำ้ตกท่ี
สวยงำมท่ีสดุในภำคใต้ของประเทศจีน (ให้ทกุท่ำนนัง่กระเช้ำขึน้และเดนิลง 
เพ่ือชมควำมงดงำมด้ำนบน และเดนิเท่ียวลดัเลำะตำมไหลเ่ขำ)  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลำงวัน     บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร 
------------------------------------------------------------------------------------- 

  ออกเดนิทำงสู่เมือง คุนหมิง (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เดนิทำงโดยรถโค้ชกลบัสู่ เมืองคนุหมิง ผ่ำนชม
เส้นทำงท่ีสวยงำมรำวกบัภำพวำดของเทือกเขำท่ีสลบัซ้อนเป็นทิว ด้วยเส้นทำงซุปเปอร์ไฮเวย์ท่ีแสนสบำย 
 ร้ำนบัวหมิะ และ ศนูย์นวดแพทย์แผนโบรำณจีน นวดฝ่ำเท้ำเพ่ือสขุภำพผอ่นคลำยควำมเม่ือยล้ำกบัยำนวดขนำดพิเศษ
สตูรเดียวไมซ่ ำ้ใครพร้อมชมครีมเป่ำซู่ถงัหรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ ครีมบวัหิมะ สรรพคณุเป็นเลิศในด้ำนรักษำแผลไฟไหม้ผพุองและ
แมลงกดัตอ่ยเป็นยำสำมญัประจ ำบ้ำน 
 จำกนัน้พำท่ำนช้อปปิง้สินค้ำท่ี ตลำดกลำงคืน ให้ทำ่นเลือกซือ้สินค้ำพืน้เมืองรำคำถกูและเท่ียวชมบรรยำกำศตลำด
กลำงคืนย่ำนใจกลำงเมืองคนุหมิง 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
เยน็ บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร   

OPTION : โชว์นกยูง DYNAMIC YUNNAN รำคำ 300 หยวน/ท่ำน *ตดิต่อที่หวัหน้ำทวัร์* 

 Yunnan Impression Show หรือท่ีเรียกวำ่ Dynamic Yunnan เป็นกำรแสดงเพลงเต้นร ำประกอบเพลงชนบทดัง้เดมิท่ี
ยิ่งใหญ่และมีเอกลกัษณ์ แสดงให้เห็นถึงควำมมีชีวิตชีวำของวิถีชีวิตชนกลุม่น้อยในภำคตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน ก ำกบัและ
ออกแบบโดยนกัเต้นช่ือดงั หยำงหล่ีปิง นกัเต้นช่ือดงัของจีน ผสมผสำนควำมงำมของกำรเต้นร ำและเพลงของชนกลุม่น้อยใน
มณฑลยนูนำนด้วยพลงัของกำรแสดงบนเวทีสมยัใหม่พร้อมเอฟเฟกต์ท่ีนำ่ต่ืนตำต่ืนใจ ด้วยสีสนัท่ีสดใสเคร่ืองแตง่กำยท่ีมี
ชีวิตชีวำกำรฟ้อนร ำประกอบเพลงโบรำณ  
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 พัก   GAO YUAN MING ZHU HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ ส่ี   วัดหยวนทง – สวนน ำ้ตกคุนหมิง – ร้ำนผ้ำไหม – เมืองโบรำณกวนตู้ – ร้ำนหยก – 
อสิระช้อปป้ิงถนนคนเดนิ                                               (เช้ำ/เที่ยง/เยน็)                

     
  เช้ำ        บริกำรอำหำร เช้ำ ณ โรงแรม 

 

 วัดหยวนทง เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสดุและเก่ำแก่ท่ีสดุของมณฑลยนูนำน สร้ำง
ขึน้มำตัง้แตส่มยัรำชวงศ์ถงั (ค.ศ.618 – ค.ศ.907) จนถึงปัจจบุนั เป็นวดัท่ีมี
ประวตัิศำสตร์ยำวนำนกวำ่ 1,200 ปี ตัง้อยูท่ี่ถนนหยวนทงเจียง เป็นอำรำมทำง
พระพทุธศำสนำท่ีใหญ่ท่ีสดุในคนุหมิง แตก่ำรสร้ำงวดัแห่งนีด้แูล้วจะแปลกตำก
วำ่วดัอ่ืนๆในจีน เพรำะปกตแิล้วกำรสร้ำงวดัของจีนสว่นมำกต้องสร้ำงอยู่บน
ภเูขำ แตว่ดัหยวนทงสร้ำงต ่ำกวำ่ภเูขำเน่ืองจำกวดัแหง่นีไ้มไ่ด้สร้ำงขึน้เพ่ือเป็น
วดัโดยตรง แตเ่คยเป็นศำลเจ้ำแมก่วนอิมมำก่อน ภำยในวดัตกแตง่ร่มร่ืน
สวยงำม กลำงลำนมีสระน ำ้ขนำดใหญ่ มีสะพำนข้ำมไปสูศ่ำลำแปดเหล่ียมกลำงสระ ลกัษณะของวดัหยวนทงในปัจจบุนัเป็นวดั
ในสมยัรำชวงศ์ชิง เน่ืองจำกวดันีไ้ด้ถกูท ำลำยในสมยัรำชวงศ์หมิง และได้รับกำรบรูณะโดยหซูำน ผู้ เป็นคนพลิกประวตัศิำสตร์
จีน เป็นผู้ ท่ีท ำให้ประเทศจีนเกิดรำชวงศ์ชิง ภำยในวดัท่ีศกัดิส์ิทธ์ิและมีช่ือเสียงแหง่นีเ้ป็นวดัท่ีผสมผสำนทัง้วดัไทย พมำ่และ
ทิเบต ทัง้ยงัเป็นศนูย์กลำงของพระพทุธศำสนำถึง 3 นิกำย ได้แก่นิกำยมหำญำณ นิกำยหินญำณและนิกำยลำมะของธิเบต 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่  สวนน ้ำตกคุนหมิง หรือ  Kunming Waterfall 

Park หรืออีกช่ือหนึ่งคือ Niulan River Waterfall Park สวนสำธำรณะใจ
กลำงเมืองคุนหมิง สร้ำงตัง้แต่ปี ค.ศ. 2013 ด้วยเงินลงทุน 1,100 ล้ำน
หยวน(ประมำณ 5,500 ล้ำนบำท) ถือเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่และ
เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชำวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว ภำยใน
ประกอบไปด้วยน ำ้ตกและทะเลสำบอีก 2 แห่ง ถือว่ำเป็นธรรมชำติท่ี
สร้ำงสรรค์ด้วยฝีมือมนุษย์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดอีกอย่ำงหนึ่ง  โดยมีไฮไลท์เป็น
น ำ้ตกใหญ่ยักษ์ กว้ำงกว่ำ 400 เมตรและมีควำมสูงถึง 12.5 เมตร มีทำงเดินชมวิวน ำ้ตกและทะเลสำบท่ีทอดยำวอยู่บนตัว
ทะเลสำบอีกด้วย ถือเป็นน ำ้ตกฝีมือมนษุย์ท่ียำวเป็นอนัดบัต้นของเอเชียเลยก็วำ่ได้  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลำงวัน     บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ร้ำนผ้ำไหม ท่ีขึน้ช่ือของประเทศของจีน ให้ทำ่นได้เลือกซือ้สินค้ำท่ีท ำจำกผ้ำไหม เชน่  ผ้ำหม่ เสือ้ผ้ำ รองเท้ำ เป็นต้น 
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 เมืองโบรำณกวนตู้ เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว ช้อปปิง้ เสือ้ผ้ำ อำหำรพืน้เมือง ขนม 
และลำนเอนกประสงค์ ท่ีชำวจีนในคนุหมิง ทกุเพศทกุวยัจะมำเดนิเลน่ พกัผ่อน
หยอ่นใจในบรรยำกำศแบบเมืองโบรำณ ท่ีสร้ำงขึน้มำเพ่ือเป็นกำรอนรัุกษ์
สถำปัตยกรรมของร้ำนค้ำร้ำนขำยแบบจีนในสมยัก่อนสว่นกลำงของลำน
เอนกประสงค์สร้ำงเป็นเจดีย์แบบทิเบตและด้ำนหลงัของเมืองโบรำณเป็นท่ีตัง้ของ
วดัลำมะหรือวดัทิเบต เมืองโบรำณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตควำมเป็นอยูข่องชำว
จีนในคนุหมิงท่ีมีหลำกหลำยชำตพินัธ์ แตอ่ยู่ร่วมกนัได้อย่ำงกลมกลืน  
 ร้ำนหยก ชมหยกท่ีมีคณุภำพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่ำนได้เลือก
ซือ้ ก ำไลหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีช่ือเสียง 
 ช้อปป้ิงอย่ำงอิสระที่ถนนคนเดนิ ให้ทำ่นได้เลือกซือ้สินค้ำตำ่งๆ ฝำกญำตสินิทมิตรสหำย  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
เยน็ บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร   
 พัก    GAO YUAN MING ZHU HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

  วันที่ห้ำ         คุนหมิง – กรุงเทพฯ         (เช้ำ/-/-)                

   
เช้ำ        บริกำรอำหำร เช้ำ ณ โรงแรม 
 สมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทำ่อำกำศยำนฉำงสุย่ เพ่ือเตรียมตวัเดนิทำงกลบักรุงเทพฯ  
12.30 น. ออกเดนิทำงกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรไทยแอร์เอเชีย เท่ียวบนิท่ี FD583 

(ไม่มีบริกำรอำหำรบนเคร่ือง หำกลูกค้ำต้องกำรเพิ่มอำหำร ต้องส่ังซือ้ด้วยตัวเอง) 

13.50 น. เดนิทำงถึง สนำมบนิดอนเมือง โดยสวสัดิภ์ำพทกุทำ่น 

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

  SPiRiT OF CHINA   
 
 
 

** หมำยเหตุ **  
รำยกำรทอ่งเท่ียวในครัง้นี ้ก ำหนดให้มีกำรเข้ำร้ำนขำยสินค้ำพืน้เมืองและของขึน้ช่ือของประเทศจีน  คือ  ร้ำนหยก,นวดสมนุไพรจีน,ผ้ำ
ไหมจีน ซึง่จ ำเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัร์ด้วย เพรำะมีผลกบัรำคำทวัร์ จงึเรียนให้กบันกัท่องเท่ียวทกุทำ่นทรำบวำ่ ร้ำนทกุร้ำน
จ ำเป็นต้องรบกวนทกุทำ่นแวะชม ซือ้หรือไมซื่อ้ขึน้อยูก่บัควำมพอใจของลกูค้ำเป็นหลกั ไมมี่กำรบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ 
** หำกท่ำนไม่ต้องกำรเข้ำร้ำนดังกล่ำว กรุณำแจ้งทำงบริษัททัวร์ เพื่อท ำกำรเปล่ียนแปลงรำคำทัวร์ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับทำงบริษัทฯ

ท่ีเมืองจีนจะเป็นผู้ก ำหนดรำคำท่ีเปล่ียนแปลงในกรณีนี ้
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อัตรำค่ำบริกำรรวม 
ค่ำตั๋วเคร่ืองบินและภำษีสนำมบิน ไป-กลับ พร้อมคณะชัน้ทัศนำจรตำมรำยกำร  
ค่ำน ำ้หนักสัมภำระในกำรเดนิทำง 20 กิโลกรัม / 1 ท่ำน 
ค่ำที่พักตำมระบุในรำยกำรพักห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่ำ 
ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุอยู่ในรำยกำร 
ค่ำจ้ำงหัวหน้ำทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่น 
ค่ำรถรับ-ส่งตำมสถำนท่องเที่ยวที่ระบุตำมรำยกำร 
ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำง ๆ ท่ีระบุอยู่ในรำยกำร 
ค่ำประกันภัยกำรเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษำพยำบำล 500,000 ตำมเงื่อนไข
กรมธรรม์ 

 

อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม 
 กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่ำเปล่ียนแปลงหรือต้องซือ้ตั๋วเดี่ยวทัง้นีข้ึน้อยู่กับเง่ือนไขสำยกำรบิน 
ค่ำน ำ้หนักสัมภำระน ำ้หนักเกินจำก 20 กิโลกรัม / 1 ท่ำน ตำมที่ระบุไว้ (ไม่รวมประกันกระเป๋ำ) 
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว นอกจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น มินิบำร์ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำอินเตอร์เน็ท ค่ำทปิยกกระเป๋ำ ค่ำทปิ
พนักงำนเสิร์ฟต่ำงๆ ฯลฯ  
ค่ำอำหำรและเคร่ืองดื่ม นอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร 
ค่ำท ำหนังสือเดินทำง ค่ำวีซ่ำต่ำงชำตแิละค่ำแจ้งเข้ำ-ออกประเทศ ของคนต่ำงด้ำว หรือเอกสำรอ่ืนๆท่ีพงึใช้
ประกอบส่วนตัว 
ค่ำรถรับ-ส่ง นอกสถำนที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตำมรำยกำร 
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%  
ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศจีน 1,800 บำท/ท่ำน 

ค่ำทปิที่ระบุไว้ ชัดเจน ส ำหรับ ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถท่ำนละ 1,500 บำท  
   **เดก็จ่ำยทปิเท่ำกับผู้ใหญ่** 

 
กรุณำแจ้งรำยละเอียด 

กรุณำระบุลักษณะห้องที่คุณต้องกำรเพื่อควำมสะดวกสบำยของตัวท่ำนเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE 
(ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หำกไม่มีกำรระบุ ทำงบริษัท ขออนุญำตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้ำพัก 
หำกท่ำนไม่ทำนอำหำรมือ้ใดมือ้หน่ึง ไม่สำมำรถคืนเงนิได้    
ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงเมนูอำหำร ในกรณีท่ีมีผู้เดนิทำงไม่ถงึ 10 ท่ำน 
 กรุณำแจ้งกำรไม่ทำนอำหำรบำงประเภท ก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 1อำทติย์  หำกท่ำนแจ้งช้ำ อำจท ำให้ทำงบริษัท
ฯไม่สำมำรถเตรียมกำรให้ท่ำนได้ทัน ต้องขออภัยในควำมไม่สะดวก  
ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงรำยช่ือผู้เดนิทำง เล่ือนหรือโยกย้ำยวันเดนิทำง ได้หลังจำกท ำกำรออกตั๋วโดยสำรแล้ว  
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เงื่อนไขกำรจองทวัร์  

1.ช ำระเต็มจ ำนวนท่ำนละ 9,999 บำท  โดยโอนเข้ำบัญชี ตำมเอกสำรเรียกเก็บเงนิ   
(ขอสงวนสทิธ์ิงดรับเช็ค ทุกกรณี) (หำกไม่ช ำระตำมก ำหนดขอสวงวนสทิธ์ิที่จะตัดสิทธ์ิกำรจองโดยไม่มีเงื่อนไข)  
2.ส่งหลกัฐำนกำรช ำระเงนิ ทำงไลน์ อเีมลล์ หรือ แอฟพลิเคชั่นอื่นๆ ตำมช่องทำงที่ท่ำนสะดวก 
3.ส่งเอกสำรหน้ำพำสปอร์ต ที่มองเหน็ข้อมูลชดัเจน ในช่องทำงที่สะดวก ให้กับทำงเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ 
4.ค่ำทวัร์ส่วนที่เหลอื กรุณำช ำระก่อนกำรเดนิทำง 30 วัน หรือตำมวนัที่บริษัทก ำหนดในเอกสำรเรียกเกบ็เงนิ  

 
เงื่อนไขกำรยกเลิกทวัร์  

1. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนกำรเดนิทำง 30 วัน คืนเงนิเต็มจ ำนวนที่ท่ำนได้ช ำระมำแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนกำรเดนิทำงน้อยกว่ำ 15-29 วนั คนืเงนิ 50% ของจ ำนวนที่ท่ำนได้ช ำระมำแล้ว 
3. แจ้งยกเลิกทัวร์ก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วนั ขอสงวนสทิธ์ิในกำรคนืเงนิที่ท่ำนช ำระมำแล้วทุกกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทำงช่วงวนัหยุดหรือช่วงเทศกำลที่ต้องกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบนิ หรือกรุ๊ปที่ทีกำร กำรันตค่ีำมัดจ ำที่พัก

โดยตรงหรือโดยผ่ำนตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงนิได้ รวมถงึเที่ยวบนิพิเศษ เช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงนิมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ทัง้หมดเน่ืองจำกตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบนิ
นัน้ๆ  

 
กรุ๊ปออกเดนิทำงได้ 

1. ยอดจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่ำน ออกเดินทำง (มีหวัหน้ำทัวร์) 
2. คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่ำน ออกเดินทำง (ไม่มีหวัหน้ำทวัร์) 

 
เงื่อนไขกำรให้บริกำร 

 เที่ยวบนิ, รำคำและรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็น
ส ำคัญ 

 บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดินทำง เฉพำะผู้มีจุดประสงค์เดินทำงเพื่อท่องเที่ยวเท่ำนัน้  

 หนังสอืเดินทำงต้องมอีำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหำกอำยุกำรใช้งำนเหลือน้อยกว่ำ 6เดอืน
และไม่สำมำรถเดินทำงได้) 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หำกเกดิกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยดุงำน, กำรก่อจลำจล, ภยัธรรมชำติ
อันไม่สำมรถควบคุมได้  

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่ำนถกูปฏิเสธกำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรือ เจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทัง้
จำกไทยและต่ำงประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยค่ำทวัร์ที่ท่ำนได้ช ำระมำเรียบร้อยแล้ว 

 เน่ืองจำกกำรซือ้ขำยทัวร์ในรูปแบบเหมำจ่ำย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ท ำกำรคนืค่ำใช้จ่ำยไดๆ หำกท่ำนใช้บริกำรจำกทำง
บริษัทฯไม่ครบรำยกำร เช่น ไม่ทำนอำหำรบำงมือ้ ไม่พกัที่เดียวกบัที่จดัไว้ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร  

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หำกเกดิสิ่งของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจำกควำมประมำทของ
นักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋ำเกิดสูญหำยหรือช ำรุดจำกสำยกำรบิน 

 กรณีท่ำนไม่สำมำรถเดนิทำงพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสำรทุกประเภท ไม่สำมำรถโยกย้ำยเลื่อนก ำหนดเดินทำงไปใช้ในครัง้อื่นได้ 



                                                                                                                         ~ 11 ~             

 

 รำยละเอียดทุกรำยกำรในโปรแกรม ที่ระบุ อำจมีกำรสลบัปรับเปลี่ยน รำยกำร อำหำร ที่พัก สถำนที่ท่องเที่ยว เพื่อปรับให้
เหมำะสมกับ เวลำ สภำพอำกำศ และสถำนกำรณ์เฉพำะตรงนัน้ โดยมิได้แจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ เพื่อให้ทุกอย่ำงเป็นไปด้วยควำม
เหมำะสมและรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกนัทุกฝ่ำย  

 เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนผ่ำนตวัแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถอืว่ำ
ท่ำน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่ำง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้ำงต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 
 

กรุณำตรวจสอบพำสปอร์ต ด้วยตัวท่ำนเอง  
พำสปอร์ตต้องมีอำยเุกิน 6 เดือน นบัจำกวนัเดนิทำง  

หำกเกิดข้อผิดพลำดไมส่ำมำรถเดนิทำงได้ ทำงบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ   
ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่ำนเง่ือนไขกำรเดนิทำงให้เข้ำใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของทำ่น 

เอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป 
(เฉพำะพำสปอร์ตไทยเท่ำนัน้) 

1. รูปถ่ำย เฉพำะไฟล์รูปแสกนมำเท่ำนัน้ ไม่ต้องปริน้หรืออัดส่งตัวจริงมำ   

2.ส ำเนำหนังสือเดนิทำง ท่ีมีอำยเุหลือมำกกว่ำ 6 เดือน  
(ต้องชดัเจนเท่ำนัน้ ลกูค้ำไม่ต้องส่งเล่มพำสปอร์ตตวัจริงมำ และต้องถ่ำยให้ติดทัง้ 2 หน้ำ ดงัตวัอย่ำง) 

 
ตัวอย่ำงกำรถ่ำยรูปหน้ำพำสปอร์ต  กรณียื่นวีซ่ำแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว 

 

 
เอกสำรประกอบกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวประเทศจีนแบบปกต ิ(เฉพำะพำสปอร์ตไทยเท่ำนัน้) 
1. หนงัสือเดนิทำงมีอำยนุบัจนถึงวนัเดนิทำงต้องไมต่ ่ำกว่ำ 6 เดือน  
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2. หนงัสือเดนิทำงต้องมีหน้ำว่ำงส ำหรับประทบัตรำอยำ่งน้อย 2 หน้ำเตม็ 
3. รูปถ่ำยขนำด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภำพสีและ พืน้หลังสีขำว เท่ำนัน้

,หน้ำตรง, เหน็ใบหู,  ห้ำมยิม้ , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเคร่ืองประดับ,  
ไม่สวมแว่นตำด ำ และไม่สวมเสือ้สีขำว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เหน็
ใบหน้ำ*** ห้ำมใช้คลิป หรือ ลวดเยบ็ตดิกับรูป หรือ ท ำให้รูปถ่ำย
เป็นรอย  สถำนฑูตจะปฎิเสธไม่รับย่ืนวีซ่ำโดยเดด็ขำด *** 

4. ส ำหรับผู้ ท่ีเคยเดนิทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว ย้อนหลงัไมเ่กิน 2 ปี ขอส ำเนำ
หน้ำวีซำ่จีนท่ีใช้เดนิทำงครัง้ลำ่สดุ (กรณีวีซ่ำจีนอยูใ่นหนงัสือเดนิทำงเลม่
เก่ำ ขอส ำเนำหน้ำหนงัสือเดินทำงเลม่เก่ำและหน้ำวีซำ่จีนท่ีใช้เดนิทำงครัง้ลำ่สดุแนบมำด้วย) 

5. ส ำหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดินทำงตำ่งด้ำว จะต้องท ำเร่ืองแจ้ง เข้ำ-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่ำนัน้ก่อนกำรสง่
เอกสำรย่ืนวีซำ่ และ หนงัสือเดนิทำงตำ่งดำว(เลม่เหลือง) ผู้ เดนิทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซำ่เข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
เน่ืองจำกผู้ เดินทำงจะต้องไปแสดงตนท่ีสถำนทตูจีน 

6. เอกสำรกรอกขอวีซ่ำ กรุณำกรอกเอกสำรให้ครบถ้วนเพ่ือประโยชน์ของตวัทำ่นเอง และ กรุณำกรอกข้อมลูตำมควำม
เป็นจริงเก่ียวกบั สถำนท่ีศกึษำ สถำนทีท ำงำน ต ำแหนง่งำน ท่ีอยูปั่จจบุนั ท่ีอยู่ท่ีท ำงำน ญำตท่ีิตดิตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิน 
หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน หมำยเลขโทรศพัท์ท่ีท ำงำน หมำยเลยโทรศพัท์ของญำติ โปรดรับทรำบ หำกสถำนทูต
ตรวจสอบได้ว่ำให้ข้อมูลเทจ็ อำจมีกำรระงับกำรออกวีซ่ำ เล่มท่ีมีปัญหำ (สถำนทูตมีกำรโทรศัพท์สุ่มตรวจ
ทุกวัน) 

7. กรณีเดก็ , นกัเรียน , นกัศกึษำ ท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิำวะ ( อำยตุ ่ำกวำ่ 20 ปี ) ต้องแนบส ำเนำสตูิบตัร  
8. กรณีท่ีเด็กไมไ่ด้เดนิทำงพร้อมกบับิดำ มำรดำ ต้องแนบหนงัสืออนญุำตเดนิทำงออกนอกประเทศโดยไม่มีบดิำ มำรดำ

เดนิทำงไปด้วย เข้ำมำเพ่ือเป็นหลกัฐำนขอวีซำ่ด้วย(สำมำรถขอได้ท่ี เขต หรือ อ ำเภอ ท่ีทำ่นอำศยัอยู่ 
9. โปรดท ำควำมเข้ำใจวำ่สถำนทตูจีนอยูใ่นระหวำ่งจดัระเบียบกำรย่ืนวีซ่ำใหม ่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเตมิหรือเปล่ียน

ระเบียบกำรย่ืนเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทตู และ บำงครัง้บริษัททวัร์ไมท่รำบลว่งหน้ำ 
10. ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดนิทำงรำชกำร หรือ ใช้บตัร APEC ในกำรเดนิทำง และ ยกเว้นกำรท ำวีซำ่ท่ำนจะต้อง

รับผิดชอบในกำรอนญุำตให้ เข้ำ-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจำกบริษัททวัร์ฯ ไมท่รำบกฎกตกิำ กำร 
ยกเว้นวีซำ่ในรำยละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณำดแูลบตัรของท่ำนเป็นอย่ำงดี หำกทำ่นท ำบตัรหำยในระหวำ่งกำร
เดนิทำง ท่ำนอำจต้องตกค้ำงอยูป่ระเทศจีนอยำ่งน้อย 2 อำทิตย์ 

11. กรณีหนงัสือเดนิทำงคนตำ่งชำต ิ  ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซำ่ให้ได้ เฉพำะคนตำ่งชำตท่ีิท ำงำนในประเทศไทย และมี
ใบอนญุำตกำรท ำงำนในประเทศไทยเทำ่นัน้  หำกไมไ่ด้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้ เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซำ่เข้ำ
ประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสำรท่ีต้องเตรียมส ำหรับหนงัสือเดนิทำงตำ่งชำติ 

 พำสปอร์ตตวัจริง ท่ีมีอำยกุำรใช้งำนไมต่ ่ำกว่ำ 6 เดือน ต้องมีหน้ำวำ่งอยำ่งน้อย 2 หน้ำเตม็ 

 รูปถ่ำยขนำด 2 นิว้ 2 ใบ   (รูปใหม ่ถ่ำยมำไมเ่กิน 6 เดือน) 

 ใบอนญุำตกำรท ำงำน 

 หนงัสือวำ่จ้ำงในกำรท ำงำน 

 สมดุบญัชีธนำคำรประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
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 กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส ำเนำทะเบียนสมรส มำด้วย 
12. สถำนทตูจีนอำจปฎิเสธไมรั่บท ำวีซำ่ให้ท่ำนในกรณีดงัต้องไปนี ้

 ช่ือเป็นชำย แตส่ง่รูปถ่ำยท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยำว หรือ แตง่หน้ำทำปำก 

 น ำรูปถ่ำยเก่ำ ท่ีถ่ำยเกิน 6 เดือนมำใช้ 

 น ำรูปถ่ำย ท่ีมีวิวด้วยหลงั ท่ีถ่ำยเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้ำง มำตดัใช้เพ่ือย่ืนท ำวีซำ่ รูปถ่ำยท่ีเป็นกระดำษสติก
เกอร์ หรือ รูปท่ีพริน้ซ์จำกคอมพิวเตอร์ 

13.  **กรุณำกรอกข้อมูลด้ำนล่ำงทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
 
ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)   

 

( MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................................SURNAME..................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
 
ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)    
........................................................................................................................................................................................
..................รหัสไปรษณีย์........................... โทรศัพท์บ้ำน................................มือถือ......................................... 
 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไมต่รงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้ำน 
 
ช่ือสถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน............................................................................................................................................ 
ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....………………… 
...................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................... 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 
 
ท่ำนเคยเดนิทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันท่ี................. เดือน..................ปี...........................  ถงึ วันที่.......................เดือน.....................ปี........................ 
 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดนิทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันท่ี................. เดือน..................ปี...........................  ถงึ วันที่.................เดือน.......................ปี........................ 
 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภำษำองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
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TEL…………………………………………. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
หมำยเหตุ 
**กรุณำระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ท ำงำน  มือถือ  บ้ำน และกรอกรำยละเอียดแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริง เพื่อ
ใช้ในกำรขอยื่นวีซ่ำ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำมไม่
สะดวกภำยหลัง  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  จึงขออภัยมำ ณ ที่นี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถำนทูตจีน สำมำรถสอบถำมได้  หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 

 


