
     

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 15802 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KY102: ทวัรค์นุหมงิ ลีเ่จยีง ตา้ลี ่แชงการลีา่ 6วนั5คนื  
 

🍁 คนุหมงิ นครแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิอากาศสบายตลอดปี 

🍁 ชมภเูขาหมิะมงักรหยก  ปกคลมุไปดว้ยหมิะตลอดปี 

🍁 แชงการลีา่สวรรคบ์นดนิ เมอืงโบราณแชงการลีา่ วดัลามะซงจา้นหลงิ 

🍁 ลีเ่จยีง เมอืงมรดกโลก โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง  

🍁  สวนน า้ตกคนุหมงิ น า้ตกฝีมอืมนุษยท์ ีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี 

๐๐ บนิตรงคนุหมงิ โดยสายการบนิ Kunming Airlines   

๐๐ เมนูสดุพเิศษ>สกุีเ้ห็ด ,อาหารกวางตุง้ ,สกุีป้ลาแซลมอน 

๐๐ พกัรร. 4 ดาว>คนุหมงิ2คนื ,ลีเ่จยีง1คนื ,จงเตีย้น ,ลีเ่จยีง1คนื ,ตา้หลี1่คนื 

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่เดีย่ว ทา่นละ 2,200 บาท 
 



     

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก 

อาย ุ2-18 ปี 

 

 

Infant  

อาย ุ0-2 ปี พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

22-27 ต.ค. 15,888 

 

18,888 
 

Infant 

5,000฿ 

*ไมร่วมคา่วซีา่* 

 

 

5,000 ฿ 

*ไมร่วมคา่วซีา่* 

 

5,500 20 

29 ต.ค.-3 พ.ย. 15,888 

 

18,888 

 

5,500 
 

20 

 

วนัแรก: ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ -   คนุหมงิ  

18.30 น.   พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 4 สายการบนิ คนุห

มงิแอรไ์ลน ์(KY) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจ เช็ค

สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.25 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิ Kunming Airlines   เทีย่วบนิที ่KY8370 

คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง: คนุหมงิ-ตา้หลี-่ผา่นชมดา้นนอกเจดยีส์ามองค-์ลีเ่จยีง-เมอืงโบราณลีเ่จยีง  

            อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                          

00.50 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลยนู

นาน มีประชากร 33ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถงึ 24เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถงึ 15,561 ตาราง

กโิลเมตร อยู่สงูเหนือระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000เมตร คุนหมงิไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ล ิ

เพราะมีภูม ิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั ้งปี  ไม่รอ้นหรือหนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ที่มีเสน่ห์ดึงดูด

นักทอ่งเทีย่วก็คอืธรรมชาตทิีส่วยงาม หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  น าทา่นสูโ่รงแรมทีพั่ก 
 

                       : เขา้ทีพ่กั เมอืงคนุหมงิ HANGLI HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

 เดนิทางสู ่เมอืงตา้หลี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต ้

ของจนี ในมณฑลยนูนานตัง้อยูร่ะหว่างทะเลสาบเออ๋ไห่กับภเูขาฉางซานทีร่ะดับ 1,975 เมตร ผา่น

ชมดา้นนอกเจดยีส์ามองค ์หรอื ซานถา่ ทีเ่ป็นสัญลักษรข์องเมอืงตา้หลีท่ีโ่ดดเด่นงดงามอยู่รมิ

ทะเลสาบเออ๋ไห่ ประกอบดว้ยเจดยีส์ขีาวสวยงาม 3 องค ์โดยองคก์ลางมคีวามสูงถงึ 70 เมตร ซึง่

http://bit.ly/2NMk5YE


     

สรา้งขึน้ในสมับราชวงค์ถัง จึงมีลักษณะเหมือนกับ

เจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก2องค์ สรา้ง

เพิ่มเตมิทีหลังในราชวงค์หยวนซึง่เป็นพุทธศาสนา

ก าลังไดรั้บความนยิมสงูสดุในประเทศจนี เจดยี3์องคม์ี

อายุกว่า1,000  ปี และไดม้ีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้

ในชว่ง ค.ศ.1978 ก็ไดค้น้พบโบราณวัตถุจากศตวรรษ

ที ่7-10 กวา่ 600 ช ิน้ในองคเ์จดยี ์

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลีเ่จยีง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) เป็นเมอืงซึง่ตัง้อยูใ่นหุบเขาทีม่ี

ทัศนยีภาพงดงาม เป็นถิน่ทีอ่ยูข่องชาวหน่าซ ี ชม เมอืงโบราณลีเ่จยีง เมอืงเกา่แกอ่ายกุว่า 800 ปี 

ทีม่สีถาปัตยกรรม ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมแตกตา่งไปจากเมอืงโบราณอืน่ๆของจนี เนื่องจากเป็น

เมอืงทีเ่ป็นทีต่ัง้รกรากของชาวหน่าซ ีหรอืนาซ ีมาตัง้แตส่มยัโบราณ เมอืงนี้ยังไดรั้บการขนานนามว่า 

"เวนสิแหง่ตะวนัออก" และเป็นเมอืงมรดกโลกอกีดว้ย และ  เมอืงโบราณลีเ่จยีงเองก็ยังคงรักษา
ความงามในอดตีไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีมทีางเดนิทีปู่ดว้ยหนิอัดแน่น อาคารไมแ้บบจนีโบราณ ล าธารที่

ไหลผ่านเกอืบทุกหลังคาเรอืน สะพานโคง้หนิเก่าแก่ ตน้หลวิรมิล าธารทีก่ ิง่ใบลู่ไหวไปตามสายลม 

ถนนแตล่ะสายในเขตเมอืงเกา่จะมาบรรจบกนัทีต่ลาดสีเ่หลีย่ม “ซือ่ฟางเจยี” ศูนยก์ลางการซือ้ขาย

สนิคา้ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษสกุีป้ลาแซลมอล 

 : เขา้ทีพ่กั เมอืงลีเ่จยีง GREEN MELODY HOLIDAY HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   

วนัทีส่าม: ภเูขาหมิะมงักรหยก-สระน า้มงักรด า  

   OPTION1: โชว ์IMPRESSION LIJIANG+หบุเขาสนี า้เงนิ+ธารน า้ขาว รวมรถแบตเตอรี ่ 

   เมอืงจงเตีย้น-เมอืงโบราณจงเตีย้น 

            อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                          

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

 ทกุทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาหมิะมงักรหยก  ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนอืของเมอืงเกา่ลีเ่จยีง เป็นภเูขา

สงูทีต่ัง้ตระหง่าน ซึง่มหีมิะปกคลุมอยู่ตลอดทัง้ปีจากนัน้น าทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้

ใหญ)่ ขึน้สู่บรเิวณจุดชมววิ บนเขาหมิะมงักรหยก ทีค่วามสงูระดับ 4,506 เมตรใหท้่านไดส้ัมผัส

ความหนาวเย็นและยิง่ใหญ่ของภเูขาแห่งนี้ *กรณีกระเชา้ใหญ่ปิดจะเปลีย่นมาขึน้กระเชา้เล็กแทน 

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้* น าทา่นชม สระน า้มงักรด า หรอื เฮยหลงถนั สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 

1737 ในสมยัราชวงศช์งิ ซึง่สระน ้ามงักรด ามจีดุเดน่คอื เป็นน ้าทีเ่กดิจากน ้าพอุนัมคีวามใสจนมองเห็น

พชืใตน้ ้าสเีขยีวทีส่ะทอ้นกบัผนืน ้าราวกับสขีองมรกต นอกจากนี้ภายในบรเิวณยังสถาปัตยกรรมต่างๆ 

ทีผ่สมผสานวัฒนธรรมของชาวฮัน่ ทเิบต และนาซ ีไวด้ว้ยกนัอยา่งลงตวั ทัง้สะพานหนิโคง้ และศาลา

อนัมจีดุเดน่ดว้ยมฉีากหลังเป็นภเูขา  

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

  OPTION1: โชว ์IMPRESSION LIJIANG+หบุเขาสนี า้เงนิ+ธารน า้ขาว รวมรถแบตเตอรี ่ 

  ราคาทา่นละ 500 หยวน **ตดิตอ่ทีไ่กดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร*์* 

  💜 โชว ์IMPRESSION LIJIANG ผูก้ ากบัชือ่กอ้งโลก จาง อวีโ้หมวไดเ้นรมติใหภ้เูขาหมิะมงักร 

  หยกเป็นฉากหลังและบรเิวณทุง่หญา้เป็นเวทกีารแสดง ใชนั้กแสดงกวา่ 600 ชวีติ 

  💜 ชม หบุเขาสนี า้เงนิ หรอื ไป๋สุย่เหอ เป็นหบุเขาทีอ่ยูท่างตะวันออกของภเูขาหมิะมงักรหยก 



     

  💜 ชม ธารน า้ขาว หรอื น า้ตกไป๋สุย่ ธารน ้าทีเ่ป็นเชงิชัน้หนิปนูสขีาวหลดหลั่นลามางดงามดจุ 

  จ าลองความงดงามของอทุยานธารขาวกบัหวงหลงมารวมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แวะชมสนิคา้ รา้นสาหรา่ยเกลยีวทอง พชืใตน้ ้าทีม่คีณุคา่อาหารเสรมิเพือ่สขุภาพชัน้ยอดซึง่มสีาร 

  อาหารอยูนั่บไมถ่ว้น อาท ิอาหารเสรมิ ครมีสาหรา่ยพอกหนา้ เดนิทางสู ่เมอืงจงเตีย้น หรอื  

  แชงการลีา่ น าทา่นชม เมอืงโบราณจงเตีย้น(หรอืเมอืงโบราณแชงการลีา่) ศนูยร์วมของ 

  วัฒนธรรมชาวธเิบตลักษณะคลา้ยชมุชนเมอืงโบราณธเิบต ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคนพืน้เมอืง  

  รา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึมากมาย และชมวถิชีวีติและความเป็นของชาวทเิบตทีแ่ชงกรลีา่ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 : เขา้ทีพ่กั เมอืงจงเตีย้น HOLY LOTUS HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   

วนัทีส่ ี:่   วดัลามะซงจา้นหลงิ-โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง-เมอืงตา้หลี ่

            อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                          

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

  เดนิทางสู ่วดัลามะซงจา้นหลงิ เป็นวัดใหญท่ีส่ าคญัของเมอืงแชงกรลีา่ เป็นวัดลามะทีม่อีายเุกา่แก ่

  กวา่ 300 ปี สรา้งจ าลองแบบจากพระราชวังโปตาลา (Potala) ในกรงุลาซามาไว ้เป็นวัดนกิายลามะ 

  แบบธเิบตทีใ่หญท่ีส่ดุในมณฑลยนูนาน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1679  มพีระลามะจ าพรรษาอยูก่วา่ 700  

  รปู สรา้งขึน้โดยดะไลลามะองคท์ี ่5 มโีบราณวัตถมุากมาย รวมทัง้รปูปัน้ทองสมัฤทธิท์ีม่ชี ือ่เสยีงมาก 

  ทีส่ดุ ผา่นชมโคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง เกดิจากแมน่ ้าแยงซเีกยีงไหลลงมาจากชงิไห่และทเิบตซึง่

  เป็นทีร่าบสงูลงมากระทบกบัเขาไหห่ลอแลว้หักเสน้ทางโคง้ไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนอื  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 เดนิทางสู ่เมอืงตา้หลี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต ้

ของจนี ในมณฑลยนูนานตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบเออ๋ไหก่บัภเูขาฉางซานทีร่ะดับ 1,975 เมตร 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 : เขา้ทีพ่กั เมอืงตา้หล ีFEI LONG HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   

วนัทีห่า้: คนุหมงิ-อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ- OPTION2: เขาซซีาน+วดัหยวนทง  
                                                                                                     อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

 เดนิทางสู ่คนุหมงิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) ถงึเมอืงคนุหมงิ อสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนทีเ่กา่แก่

ทีสุ่ดของเมอืงคุนหมงิ ซึง่มซุีม้ประตูมา้ทอง และ ซุม้ประตูไกห่ยก ภาษาจนีเรยีกว่า จนิหม่า 

และ ป้ีจ ีจนเป็นทีม่าของชือ่ถนนแหง่นี ้โดยซุม้มา้ทองและไกม่รกตมอีายรุว่ม 400 ปี สรา้งขึน้ในสมัย

ราชวงศห์มงิ ในถนนยา่นการคา้แหง่นี ้เป็นแหลง่เสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ของจนีและตา่งประเทศ รวมทัง้



     

เครื่องประดับ อัญมณีชัน้เยี่ยม รา้นเครื่องดื่ม รา้นอาหารพื้นเมือง และรา้นขายของที่ระลกึ ฯลฯ 

นอกจากนีย้งัมสี ิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆ อกีมากมาย 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

OPTION2: เขาซซีาน+วดัหยวนทง ราคาทา่นละ 300 หยวน **ตดิตอ่ทีไ่กดท์อ้งถิน่และ

หวัหนา้ทวัร*์* 

 💜 เขาซซีาน เป็นวัดในลัทธเิตา๋ สรา้งในชว่ง ค.ศ.1718-1843 มปีระวัตคิวามเป็นมานับ 1,000 ปี คน

จนีเชือ่กนัวา่เมือ่มาถงึคนุหมงิแลว้จะตอ้งมาทีเ่ขาซซีานแหง่นีเ้พือ่ไป 

💜 วดัหยวนทง เป็นอารามทางพระพทุธศาสนาทีใ่หญ่ทีส่ดุในคุนหมงิอายเุกา่แกก่ว่าพันปีภายในวัด

ตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมสีระน ้าขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ

ดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหมป่ระดษิฐานพระพทุธรปูพระพทุธชนิราช(จ าลอง)ซึง่พลเอกเกรยีงศักดิ ์

ชมะนันทนน์ายกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยใหอ้ญัเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ที ่วัดหยวนทงแหง่นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นแวะชมเลอืกซือ้ผา้ไหมจนี อาท ิผา้นวม ผา้หม่ ผา้พันคอ ฯลฯ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษสกุีเ้ห็ด 

 : เขา้ทีพ่กั เมอืงคนุหมงิ LONG WAY HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   

วนัทีห่ก: สวนน า้ตกคนุหมงิ-สนามบนิคนุหมงิ-กรงุเทพฯ    อาหารเชา้,เทีย่ง,---                                                                   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

น าทา่นชม สวนน า้ตกคนุหมงิ (Kunming Water fall Park) หรอื (Niulan River Waterfall 

Park) แลนดม์ารค์ใหมข่องคุนหมงิ ถอืเป็นน ้าตกฝีมอื มนุษยท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยี มคีวามสูงกว่า 

12.5 เมตร มคีวามกวา้ง 400 เมตร มจีุดประสงคใ์นการสรา้งหลัก ๆ เพือ่เป็นทีผ่ันน ้ากว่า 10 ลา้น

ลูกบาศกฟ์ตุจากแมน่ ้า Niulan ทอ้งถิน่ไปสูท่ะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุในชอ่งแคบยนู

นาน นอกจากนี้ยังชว่ยป้องกันน ้าท่วมและท าหนา้ทีเ่ป็นทีเ่ก็บน ้ายามฉุกเฉนิของประชาชน ทีส่ าคัญ

โครงการยังไดก้่อสรา้งเป็นลักษณะน ้าตกสาธารณะ สรา้งความบันเทงิ ใหผู้ค้นมาเยีย่มชมและผ่อน

คลายได ้ใชเ้วลาสรา้ง 3 ปี และใชเ้งนิไปเกอืบ 600 ลา้นบาท 
 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษอาหารกวางตุง้ 

 แวะรา้นบวัหมิะ และศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีนวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพผ่อนคลายความเมือ่ยลา้

กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ ้าใครพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ังหรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “ครมีบวัหมิะ” 

สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจ าบา้น  จากนัน้

แวะชม หยกจีน ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของ

ประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก 

หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง ไดเ้วลาพอสมควร

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานคนุหมงิ  

17.50 น.  เดนิทางกลับสู ่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ 

Kunming Airlines  เทีย่วบนิที ่KY8369                             

คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง(สายการบนิมบีรกิาร

จ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

20.10 น. เดนิทางกลบัถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดย

สวสัดภิาพ  

 

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

**กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 

 



     

 สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนือ่งจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี ทกุ
เมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสัมพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัว
หมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคา
ทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซือ้
หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  
 
*** หากลูกคา้ท่านใดไมร่่วมเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที่
ระบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ท่าน โดย
ไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
 
- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของ
ผูซ้ ือ้ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กับรา้นคา้ ดังนัน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบความเสยีหายของ
สนิคา้ และคณุภาพของสนิคา้ทีไ่มไ่ดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจ าเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้
ทกุครัง้ 
 
-  ลูกคา้ท่านใดทีอ่ยูต่่างจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณา
สอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนื่องจาก
ทางบรษัิทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 
 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่

เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิาร

จากสายการบนิ (ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการ

เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคุม 

หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะ

ไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 

**ออกเดนิทางข ัน้ต า่  15ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 



     



     



     

 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – คนุหมงิ (KMG) – กรงุเทพฯ(BKK)  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไดจ้ านวน1ใบตอ่ทา่น น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่

บรษัิทท าไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนั

ชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

2.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

3.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบเดีย่ว  

วซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัท าการ ทา่นละ 2,200 บาท/ วซีา่จนีแบบดว่น 2 วนัท าการ ทา่นละ 3,500 บาท  

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

6. (6.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

    (6.2) คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ 400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  

7.คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ
 



     

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 9,500 บาท และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนัลว่งหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัด

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋ว

เท่านัน้ เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรือ 

เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่่ากรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่่านไมส่ามารถเดนิทาง

พรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่เขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู

เงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์

(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความ

คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 

หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัท าการ  ทา่นละ 2,200 บาท         

  การขอวซีา่จนีแบบดว่น       2 วนัท าการ  ทา่นละ 3,500 บาท  

**ไมน่บัรวมวนันดัเรยีกเก็บเอกสาร** 
 

 

 



     

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 

กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลายนิว้มอื 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เล่มปัจจุบันทีม่อีายุไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทาง

กลับมาถงึประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เล่มเก่า เคยไดรั้บวซีา่จนี กรุณาถ่ายส าเนาหนา้พาสปอรต์เล่มเก่า และ

ส าเนาหนา้วซีา่จนี จัดสง่ใหก้บัทางบรษัิทฯ ** 
 

2.รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาวเทา่น ัน้ ขนาด 2x2นิว้ หรอื 4.5x4.5cm สีเ่หลีย่มจตัรุสั  

จ านวนทา่นละ 2 ใบ >>รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน<< 

หา้มตกแตง่รปู, หา้มสวมแวน่ตา, หา้มใสเ่ครือ่งประดับ, หา้มใสค่อนแทคเลนส,์ หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถ่ายตอ้ง

เปิดใหเ้ห็นหนา้ผาก และเห็นใบหชูดัเจน โดยตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ปถ่ายช ารุด และไมส่ามารถใชง้านได ้

** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.เอกสารสว่นตวั 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 
 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาใบจดทะเบยีนสมรส (ของบดิาและมารดา) 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (ของบดิาและมารดา) 
 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ของบดิาและมารดา) 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอื

รับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอม
ใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
กับบุคคลทีส่าม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงาน
เขต/อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของทา่น (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-
มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตาม
กฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร 
และเซน็เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดย
มรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
4.เงือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่ประเทศจนี 
 เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ กรณุากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มลูความเป็นจรงิ 
เนือ่งจากบรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มลูใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมตัคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถ
กรอกประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถู่กตอ้งกับความ
เป็นจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
5.กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(ลกูคา้ตอ้งท าการยืน่วซีา่เดีย่วดว้ยตนเอง)  
กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนือ่งจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีเป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  
 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 



     

EXAMPLE 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 
ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 4 วันท าการ 

กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (MR , MRS , MISS , MASTER)   ............................................................................................. 

2. ทีอ่ยู ่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์.............. 

3. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์.............. 

4.โทรศพัทม์อืถอื ...............................  บา้น ............................  อเีมลแ์อดเดรส ................................................ 

5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)      หยา่รา้ง    หมา้ย           อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ .......... 

6.ชือ่-สกลุ คูส่มรส ...................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

7.ชือ่-สกลุ บตุร (ถา้ม)ี ................................................. เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

8.ชือ่-สกลุ บดิา .......................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

9.ชือ่-สกลุ บดิา .......................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

10.อาชพีปัจจบุนั (กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) ........................................... ต าแหน่ง................................  

     ชือ่ บรษัิท/รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย ................................................................................................. 

     ทีอ่ยู ่เลขที ่............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ....................................... 

     อ าเภอ/เขต ......................... จังหวดั .............................. รหัสไปรษณีย ์.............. เบอรโ์ทรศพัท.์.................... 

11.ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม่ 

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่................................. ถงึวนัที ่.....................................  

12.ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม่ 

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ เหตผุลทีท่า่นถกูปฎเิสธวซีา่ ..................................................................  
   

หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีงตวักลางทีค่อย

ใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  

** เอกสารเพิม่เตมิ ** 

ขอความร่วมมอืผูส้มัครผูส้มัครวซีา่จนี ด าเนนิการเพิม่เตมิ ดงันี ้  

 1.ปริน้เอกสารใบสมัครวซีา่จนี หนา้ที4่ (Application Chinese visa) 

 

 

 

 

  

      ** ไฟลเ์อกสารส าหรับปริน้ อยูห่นา้ถัดไป ** 

 2.เซ็นชือ่ใหเ้หมอืนกบัหนา้พาสปอรต์เพยีง 1 จดุเทา่นัน้ 

 3.จัดสง่ใหบ้รษัิทฯ พรอ้มเอกสารทีใ่ชย้ืน่วซีา่ รูปถา่ย และพาสปอรต์ 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 


