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หมายเหต ุ:  
 ไม่รวมค่าวีซ่าจนีแบบกรุป๊ ท่านละ �,���บาท หรือ ค่าวีซ่าจนีแบบเดี�ยว (� วนัทาํการ) ทา่นละ �,8��บาท 

• เด็กอายุตั�งแต ่�-�� ปี เก็บค่าทวัรเ์พิ�ม ท่านละ �,000 บาท 
• ไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทวัร ์จาํนวน ��� หยวน/ทรปิ/ทา่น (เด็กชาํระทิปเทา่ผูใ้หญ่) 

  
โปรแกรมการเดินทาง 

 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-คุนหมิง 

17.�� น. พรอ้มกันที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั�น � 
ประตู � บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจา้หน้าที�
คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

19.�� น. เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) 
เที�ยวบินที� MU 5078  
(บริการอาหารวา่งบนเครื�อง) 

00.�5+� น.   เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง ฉางสุ่ย ประเทศจีน ผ่านขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรับ 
สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ นําท่านเขา้สู่โรงแรมที�พกั 

พกัที�   HUI SHANG HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  
วนัที�สอง  คุนหมิง-ตา้หลี�-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-ผ่านชมเจดีย ์� องค-์เมืองลี�เจียง 

                    เมืองโบราณลี�เจียง                      

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (�) 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองตา้หลี� (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �.�� ชั �วโมง) ตั�งอยู่บริเวณที�ราบ

ลุ่มระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่ และภูเขาฉางซาน ตา้หลี�มีชื�อเสียงในฐานะเป็นแหล่งผลิตหินอ่อน
หลากหลายชนิด จากนั�นท่านจะไดผ่้านชม ทะเลสาบเอ๋อไห่ อ่างเก็บนํ�าขนาดใหญ่รองจาก

ทะเลสาบ เตียนฉือของมณฑลยูนนาน ใหท่้านไดช้มวิวภูเขาที�ลอ้มรอบทะเลสาบ ซึ�งมีขนาด
กวา้งใหญ่ครอบคลุม พื� นที� 255 ตารางกิโลเมตร มีความลึกสูงสุดถึง 20 เมตร และลอ้มรอบ
ดว้ยภเูขาหิมะ จากนั�นท่านจะไดผ่้านชม ซานถ่า หรือ เจดีย ์3 องค ์อนัเป็นสญัลกัษณข์องเมือง

ตา้หลี�ที�โดดเด่นงดงามอยูริ่มทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบดว้ยเจดียสี์ขาวสวยงาม � องค ์
เที�ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (�) 

บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ เมืองลี�เจียง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �.��ชั �วโมง) เมืองเล็กๆ ที�ตั�งอยู่
ท่ามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของตา้หลี� มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ 
เมืองโบราณลี�เจียง ดา้นหน้าจะมีกงัหนัวิดนํ�า
ขนาดใหญ่ตั�งโดดเด่นเป็นสง่า เป็นเหมือน
สญัลกัษณข์องเมืองเก่าลี�เจียง ภายในเมืองเก่า
ลี� เ จี ย ง นั� น งดงามไปด้วยสถา ปัตยกรรม
บา้นเรือนสไตล์จีนเก่าแก่ที�หาชมไดย้าก และ
ได้รับการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดี บางหลังเหมือน
โรงเตี� ยมโบราณที�เราเคยเห็นตามหนังจีนยอ้นยุค ใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั 

คํ �า บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร (�) เมนูพิเศษ !! สุกี� ปลาแซลมอน  
พกัที�   XING TIAN LE HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  
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วนัที�สาม  ลี�เจียง-ภูเขาหิมะมงักรหยก(นั �งกระเชา้ใหญ่)-สระนํ�ามงักรดาํ-เมืองจงเตี� ยน(แชงกรีล่า) 

                    โคง้แรกแม่นํ�าแยงซี 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (�) 
 นําท่าน โดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้ใหญ่) 

ขึ� นสู่บริเวณจุดชมวิว ภูเขาหิมะมังกรหยก ที�
ความสูงระดับ 4,506 เมตร ใหท่้านไดส้ัมผัส
ความหนาวเย็นและความยิ�งใหญ่ เทือกเขานี�
หากมองดูแลว้ลักษณะคลา้ยมังกรนอนอยู่บน
กอ้นเมฆ จึงเป็นที�มาของชื�อเทือกเขานั�นเอง  
ท่านสามารถซื� อ Option เสริมที�น่าสนใจไดด้งันี� .. 

• โชว ์IMPRESSION LIJIANG ผูก้าํกับชื�อกอ้งโลก จาง อวี�  โหมว ไดเ้นรมิตใหภู้เขาหิมะมงักร
หยกเป็นฉากหลงัและบริเวณทุ่งหญา้เป็นเวทีการแสดง ใชนั้กแสดงกวา่ ��� ชีวิต   
โปรดทราบ!! : โชว ์IMPRESSION LIJIANG นี� ทาํการแสดงที�โรงละครกลางแจง้ อาจมีการ

ปิดการแสดงในวนันั�นๆ หรือ ปิดการแสดงในช่วงฤดูหนาว  
 

• หุบเขาพระจนัทรส์ีนํ�าเงินไป๋สุ่ยเหอ เป็นหุบเขาที�อยู่ทางตะวนัออกของภูเขาหิมะมงักรหยก 

ท่านจะไดช้ม ธารนํ�าขาว หรือนํ�าตกไป๋สุ่ย ธารนํ�าที�เป็นเชิงชั�นหินปูนสีขาว หลดหลั �นลามา
งดงาม ดุจจาํลองความงดงามของอุทยานธารขาวกบัหวงหลงมารวมกนั 
**ค่าใชจ้า่ย ท่านละ ��� หยวน ตดิตอ่สอบถามขอ้มูลและรายละเอียดเพิ�มเติมไดท้ี�

เจา้หนา้ที�และชาํระเงินกบัไกดท์อ้งถิ�น** 

เที�ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (�) 

บ่าย  นําท่านสู่ เฮยหลงถนั หรือ สระมังกรดาํ ชมความงดงามของอุทยาน ที�กวา้งใหญ่และนํ�า  ใน
บึงที�ใสสะอาดมาก จนสามารถสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะให้เห็นได้อย่างชัดเจน 
นอกจากนั�นที�นี�ยงัเป็นจุดที�ท่านสามารถชมยอดเขามงักรหยกไดอ้ยา่งงดงาม และชดัเจนอีกดว้ย 
จากนั�นนําท่านโดยสารรถโคช้สู่ เมืองจงเตี� ยน(แชงกรีล่า) ซึ�งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของมณฑลยูนนานซึ�งมีพรมแดนติดกบัอาณาเขตหนาซี ของเมืองลี�เจียง และอาณาจกัรหยี ของ
เมืองหนิงหลาง ซึ�งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง ��� กม. และอุดมไปดว้ยธรรมชาติที�งดงามของ
ป่าไม,้ ทุ่งหญา้, ภเูขา, ทะเลสาบและสตัวน์านาชนิด ดว้ยภมูิประเทศรวมกบัทศันียภ์าพที�งดงาม 
สถานที�แห่งนี� จึงไดชื้�อวา่ ดินแดนแห่งความฝัน ระหวา่งทางท่านจะไดช้ม โคง้แรกแม่นํ�าแยงซี  
เกิดจากแม่นํ�าแยงซีที�ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ�งเป็นที�ราบสูงไหลลงมากระทบกบัเขาไห่
หลอ แลว้หกัเสน้ทางโคง้ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น โคง้แรกแม่นํ�าแยงซี ขึ� น 

คํ �า บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร (�)  
พกัที�   MAO YUAN HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  
วนัที�สี�   แชงกรีล่า-วดัลามะซงจา้นหลิง-ตา้หลี� 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (�) 
นําท่านเที�ยวชม วดัลามะซงจา้นหลิง ตั�งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิง ห่างจากเมืองจงเตี� ยนไปทาง
เหนือ � กม. สรา้งขึ� นในปี ค.ศ. ���� เป็นวดัลามะที�มีอายุเก่าแก่กว่า ��� ปี มีพระลามะจาํ
พรรษาอยู่กว่า ��� รูป สรา้งขึ� นโดยดะไลลามะองค์ที� � ซึ�งใกลเ้คียงกับสมยัอยุธยาตอนตน้ 
ในช่วงศตวรรษที� �� สมยัจกัรพรรดิ�คงัซี แห่งราชวงศชิ์ง ไดม้ีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั�ง 
โครงสรา้งของวดัแห่งนี� สรา้งตามแบบพระราชวงัโปตาลา ในเมืองลาซา (ธิเบต) มีหอประชุม
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หลกั � หอ้ง และโอบลอ้มไปดว้ย หอ้งพกัสาํหรบัพระกว่า ��� หอ้ง นอกจากนี� ยงัมีโบราณวตัถุ
อีกมากมาย รวมทั�งรปูปั� นทองสมัฤทธิ�ที�มีชื�อเสียงมากที�สุด 

เที�ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (�)   

ท่านสามารถซื� อ Option เสริมที�น่าสนใจไดด้งันี� .. 

•ภูเขาหิมะสือข่า(รวมกระเชา้ขึ� น-ลง) เป็นที�ตั�งของ หุบเขาพระจนัทรส์ีนํ�าเงิน หุบเขาสูง

เกิน 4,000 เมตร เป็นจุดชมวิวจุดเดียวที�สูงที�สุดของเมืองจงเตี� ยน กล่าวกันว่า ยามทอ้งฟ้า
สดใสไรเ้มฆหมอก สามารถมองเห็นเทือกภูเขาหิมะไดถึ้งสามเทือกเขา คือภูเขาหิมะเหมยหลี� 
ภูเขาหิมะมังกรหยก และภูเขาหิมะกงก่า มีหิมะปกคลุมเกือบทั�งปี ท่านจะได้ขึ� นสู่หุบเขา
พระจนัทรสี์นํ�าเงินโดยกระเชา้ไฟฟ้า ชมทิวทศัน์ทะเลหุบเขาลอ้มรอบไดถึ้ง 360 องศา ของทะเล
ภเูขาแห่งแชงกรีลาที�รายลอ้มหุบเขา พระจนัทรสี์นํ�าเงิน 
**ค่าใชจ้่าย ท่านละ ��� หยวน ติดต่อสอบถามขอ้มูลและรายละเอียดเพิ�มเติมไดท้ี�

เจา้หนา้ที�และชาํระเงินกบัไกดท์อ้งถิ�น** 
 

หรือ... 

•ช่องแคบเสือกระโดด ซึ�งเป็นช่องแคบช่วงแม่นํ�าแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่นํ�าทราย
ทอง) เป็นช่องแคบที�มีนํ�าไหลเชี�ยวมาก ช่วงที�แคบที�สุดประมาณ �� เมตร ตามตาํนานเล่าว่า 
ในอดีตช่องแคบเสือนี� สามารกระโดดขา้มไปยงัฝั�งตรงขา้มได ้จึงเป็นที�มาของช่องแคบเสือ

กระโดด ” 

**ค่าใชจ้า่ย ท่านละ ��� หยวน ตดิตอ่สอบถามขอ้มูลและรายละเอียดเพิ�มเติมไดท้ี�

เจา้หนา้ที�และชาํระเงินกบัไกดท์อ้งถิ�น** 

บ่าย นําท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองตา้หลี� ตั�งอยูบ่ริเวณที�ราบลุ่มระหวา่งทะเลสาบเอ๋อไห่ และภเูขาฉาง
ซาน ตา้หลี�มีชื�อเสียงในฐานะเป็นแหล่งผลิตหินอ่อนหลากหลายชนิด  

 
คํ �า บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร (�)  
พกัที�   WEN YUE DONG FANG HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  
วนัที�หา้  ตา้หลี�-คุนหมิง-รา้นนวดเทา้-รา้นผา้ไหม-อิสระชอ้ปปิ� งหา้งวอลมารท์หรือถนนคนเดิน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (��) 
นําท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองคุนหมิง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �.�� ชั �วโมง) เมืองเอกและ
เป็นเมืองที�ใหญ่ที�สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลา้นคน จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ รา้น
นวดเทา้ ชมการสาธิต การนวดเทา้ ซึ�งเป็นอีกวิธีหนึ�งในการผ่อนคลายความเครียด ปรบัสมดุล
ใหก้ารไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ 

เที�ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (��) เมนูพิเศษ !!  อาหารกวางตุง้ 
บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ รา้นผา้ไหม ใหท่้านไดเ้ลือกชม เอกซื� อสินคา้และผลิตภณัฑ ์ที�ผลิตดว้ยผา้ไหม 

จากนั�น อิสระชอ้ปปิ� งหา้งวอลมารท์ หรือ ถนนคนเดิน ใหท่้านไดเ้ลือกซื� อสินคา้ต่างๆ ฝาก
ญาติสนิทมิตรสหายก่อนกลบั 
ท่านสามารถซื� อ Option เสริมที�น่าสนใจไดด้งันี� .. 

• เขาซีซาน ท่านจะไดล้อดผ่าน ประตมูงักรหลงเหมิน ซึ�งสรา้งขึ� นในสมยัราชวงศห์มิง ทิวทศัน์
บนเขาซีซานเต็มไปดว้ยแมกไมเ้ขียวขจี ชมอุโมงคที์�สกดัไวต้ามไหล่เขา ศาลเจา้ และวดัจีนลทัธิ
เต๋า 
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**ค่าใชจ้า่ย ท่านละ ��� หยวน ตดิตอ่สอบถามขอ้มูลและรายละเอียดเพิ�มเติมไดท้ี�

เจา้หนา้ที�และชาํระเงินกบัไกดท์อ้งถิ�น** 

คํ �า บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร (��) เมนูพิเศษ !!  สุกี� เห็ด+นํ�าจิ� มไทยรสเด็ด 
พกัที�   PING HUA YUE JIA HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  
วนัที�หก  คุนหมิง-วดัหยวนทง-กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (��) 
นําท่านนมสัการสิ�งศกัดิ�สิทธิ� ณ วดัหยวนทง ซึ�งเป็น “วดัที�ใหญ่ที�สุดในนครคุนหมิง” มีประวติั
ความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตั�งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองคุนหมิง ให้
ท่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถที์�งดงาม สระนํ�าใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็น
ทศันียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นําท่านนมสัการพระพุทธรูปจาํลอง ซึ�งอญัเชิญมาจาก
ประเทศไทย สมยัที� พณ. เกรียงศกัดิ� ชมะนันท ์เป็นนายกรฐัมนตรีไดม้ีการอญัเชิญพระพุทธชิน
ราชมาประดิษฐาน ณ วดัแห่งนี�  

เที�ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (��) 
 ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านสู่สนามบิน 
��.�� น. กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) เที�ยวบินที� MU ����  

(บริการอาหารว่างบนเครื�อง) 
��.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
  

*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้ริการ *** 
 
 
 

ขอ้สาํคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอียดทุกขอ้) 
 ทวัรนี์� สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 
 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ � เดือนขึ� นไปและเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งตํ �า � หนา้ หากไมม่ั �นใจโปรดสอบถาม 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า �� 

ท่าน โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย � วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่าและ
อย่างน้อย �� วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า (หากผู ้เดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระ
ค่าบริการเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยินดีที�จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค)์ 

 หากท่านที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษัทฯ เพื�อเช็คว่า
กรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั�ง 
มิฉะนั�นทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั�งสิ� น 

 โรงแรมที�พกั และโปรแกรมท่องเที�ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี�ยนขึ� นอยู่กบัความเหมาะสม และคาํนึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ในการที�จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที�ทาง 
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเที�ยวบิน รวมถึง
กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั�งในกรณีที�ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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 ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธสิ์นคา้พื� นเมือง
ใหนั้กท่องเที�ยวทั �วไปไดรู้จ้กัคือ รา้นนวดเทา้, รา้นผา้ไหม ซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย 
เพราะมีผลกบัราคาทัวร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่ารา้นทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุก
ท่านแวะชม ซึ�งจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซื� อหรือไมซื่� อขึ� นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็น
หลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั�งสิ� น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ� นจากท่าน เป็นจาํนวนเงิน 400 หยวน / ท่าน 

/ รา้น 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนําหน้า
ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�ท่านมิไดส้่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลกูคา้ที�ไมรู่จ้กักนั กรณีที�ท่านเดินทาง � ท่าน จะตอ้งจ่ายค่า
พกัเดี�ยวเพิ�มตามราคาที�ระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่านั�น 

 ท่านที�มีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดินทางที�ระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าที�ให้
รบัทราบก่อนการทาํจองทวัร ์ 

 ท่านที�ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทําวีซ่า
ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎ
กติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทาํ
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย � อาทิตย ์

 ตั �วเครื�องบินที�ใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไมส่ามารถเลือกที�นั�งล่วงหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้บัที�นั �งแบบสุ่มเท่านั�น) 
 หลงัจากที�ท่านไดช้าํระค่ามดัจาํและค่าทวัรส์่วนที�เหลือเรียบรอ้ยแลว้นั�น 

3 วนั ก่อนเดินทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื�อเตรียมตวัการเดินทาง  
1 วนั ก่อนเดินทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มลูเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครั�ง 

 เมื�อท่านทาํการซื� อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 

 �-� ทา่น) 

เด็ก 2-18 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 

� ทา่น 

พกัเดี�ยว 

(จา่ยเพิ�ม) 

วนัที� ��-�� มิถุนายน ����  ��,��� ��,��� �,��� 
 

อตัราค่าบริการ *รวม* 
1. ตั �วเครื�องบินชั�นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่านั�น  
2. ที�พกัโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีที�ท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+� ที�นอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั
แบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 1� มื� อ ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารมื� อใด จะไมส่ามารถคืนเงินได)้ 
4. ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามโปรแกรม 
5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 
6. ค่าภาษีนํ�ามนัเชื� อเพลิงและค่าประกนัภัยการเดินทางที�มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ�งราคาทัวรนี์�  เป็น

อตัราเรียกเก็บ ณ วนัที�  �� ธนัวาคม ���� เป็นเงิน �,�00 บาท (หากมีการเรียกเก็บเพิ�มจากสายการ
บิน ท่านตอ้งชาํระเพิ�ม)  
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7. ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครื�อง � ใบ จาํกดัไมเ่กิน �� กิโลกรมั และสมัภาระถือขึ� นเครื�องได ้� 
ใบ จาํกดัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั 

8. อุบติัเหตุระหว่างเดินทางในทอ้งถิ�น คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบติัเหตุวงเงินท่านละ �00,000 บาท (ตามเงื�อนไขของกรมธรรม)์  ** คุม้ครองตั�งแต ่อายุ �6 – 69 ปี 
เท่านั�น ** 
หมายเหตุ : กรณีผูเ้ดินทางมีอายุ 1 เดือน-�� ปี และผูเ้ดินทาง อายุ �� ปี ขึ� นไป คุม้ครองเพียง ��%  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ สาํหรบัผูเ้ดินทาง อายุไมถึ่ง � เดือน กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทั�งสิ� น ** 
ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื� อประกันการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเรื�องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 
เพิ�มเตมิกบัทางบริษัทได ้**ทั�งนี� อตัราเบี� ยประกนัเริ�มตน้ที� ��� บาท ขึ� นอยูก่บัระยะเวลาการเดินทาง**  
การประกนัไม่คุม้ครอง 
กรณีที�เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตัว, การติดเชื� อ, ไวรสั, ไสเ้ลื�อน, ไสติ้�ง, อาการที�
เกี�ยวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว
ตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การ
บาดเจ็บเนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการ *ไม่รวม* 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย �% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) 
3. ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทวัร ์จาํนวน ��� หยวน/ทรปิ/ท่าน 

(เด็กชาํระทิปเท่าผูใ้หญ่) 
4. ค่าทําวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ�งไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื�นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ�มจากค่าทัวร ์6�� หยวน 

และผูเ้ดินทางเป็นผูด้าํเนินการยื�นวีซ่าเอง) 
5. ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเที�ยวเขา้ประเทศจีน ท่านละ �,��� บาท ใชเ้พียงสาํเนาหนังสือเดินทาง 

(สาํหรับผูถื้อพาสปอรต์ไทยและเดินทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านั�น) หรือ ค่าวีซ่าจีน
ท่องเที�ยวแบบเดี�ยว (�วนัทาํการ) ท่านละ �,��� บาท (สาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทย) 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั �งและการชาํระค่าบริการ 
 กรุณาชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ ��,000 บาท 

(ภายใน �� ชั �วโมง หรือ 2 วนั นับจากวนัที�ทาํการจอง) 
 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนที�เหลือ  15 วนั ก่อนการเดินทาง  

(กรณีไม่ชาํระเงิน หรือ ชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
ไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธิ�) 
หมายเหต ุหากชาํระเงินในแต่ละส่วนแลว้ กรุณาส่งสาํเนาการโอนเงิน ใหเ้จา้หนา้ที�ทุกครั�ง 

 รบกวนสแกนหนา้พาสฯแบบเต็มและเห็นชดัเจน ส่งภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการชาํระมดัจาํ 
การยกเลิกการเดินทาง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง �� วนั ขึ� นไป  คืนค่าใชจ้่ายทั�งหมด  
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า �-�� วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ� เก็บค่าใชจ้่ายทั �งหมด 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเก็บค่าใชจ้่ายทั�งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้น

เดินทางไม่ครบตามจาํนวนที�บริษัทฯกาํหนดไว ้(�� ท่านขึ� นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษัทและผูเ้ดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งนําไปชาํระค่าเสียหายต่างๆที�เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน  
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 กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะ
พิจารณาเลื�อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั�งนี� ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรียก
คืนได ้เช่น ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที�สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอื�นๆที�
เกิดขึ� นตามจริง ในกรณีที�ไมส่ามารถเดินทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการ
การนัตีมดัจาํที�นั �งกบัสายการบินและค่ามดัจาํที�พกั รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่
มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ั�งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศที�ระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ� น 

 เมื�อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่
เดินทาง  พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ� ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจาํคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั�งสิ� น 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําติดตัวขึ� นเครื�องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน ��� 

มิลลิลิตรต่อชิ� น และรวมกันทุกชิ� นไม่เกิน �,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 
� ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

 สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

 หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 
เอกสารประกอบการยื�นวีซ่าท่องเที�ยวประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเท่านั�น) 
 สาํเนาหนงัสือเดินทาง ที�มีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

(ตอ้งชดัเจนเท่านั�น ลกูคา้ไมต่อ้งส่งเล่มพาสปอรต์ตวัจริงมา และตอ้งถ่ายใหติ้ดทั�ง � หนา้ ดงัตวัอยา่ง) 
 ยกเวน้เสน้ทางที�บินลงเทียนสินและคุนหมิง ใชส้าํเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย � นิ� ว จาํนวน 2 

รปู  
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ตวัอยา่งการถ่ายรูปหนา้พาสปอรต์  กรณียื�นวีซ่าแบบกรุป๊ทอ่งเที�ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอ้งถ่ายใหต้ดิทั�ง � หนา้แบบตวัอยา่ง 

เอกสารในการทาํวีซ่าจนีสาํหรบัหนงัสือเดินทางไทย (กรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะยื�นวีซ่าเดี�ยว) 
1. หนังสือเดินทางที�มีอายุการใชง้านไม่ตํ �ากว่า 6 เดือน สญัชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตอ้งไม่มี

การ ชาํรุดใดๆ ทั�งสิ� น ถา้เกิดการชาํรุด  เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของท่านได)้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด �.� X � นิ� ว พื� นหลงัสีขาวเท่านั�น ยิ� มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั�งใบหนา้และ

ใบหูทั�งสองขา้งชัดเจน และหา้มสวมเสื� อสีขาว เช่น เสื� อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่
สวมเครื�องประดบั สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั �น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน � เดือน � ใบ และ
ตอ้งไม่ใช่สติ�กเกอร ์หรือรูปพริ� นจากคอมพิวเตอร ์ 

4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มลูจริงใหค้รบเพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต ํ �ากว่า �� ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพิ�มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี�  

5.1 เดินทางพรอ้มพ่อแม่  / เดินทางพรอ้มพ่อ หรือ แม่   
�.�.� สาํเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั�งนี� กรณีเด็กอายุต ํ �ากว่า � ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

  �.�.� สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 
  �.�.� สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม ่ 
  �.�.� กรณีชื�อไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
5.2 เดินทางพรอ้มญาต ิ  

�.�.� สาํเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั�งนี� กรณีเด็กอายุต ํ �ากว่า � ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 
�.�.� สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 
�.�.� สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม ่ 
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�.�.� กรณีชื�อไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
�.�.� ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปทาํที�เขตหรืออาํเภอเท่านั�น 

�.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิ�มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี�  
�.�  ใบอนุญาติการทาํงาน ตวัจริงเท่านั�น ! ! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไมต่ํ �ากวา่ 3 – 6 เดือน 
�.�  หนังสือรบัรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
6.3 สาํเนาตั �ว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั�นตํ �า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหต ุ:  
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติที�ทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการ

ทาํงานในประเทศไทยเท่านั�น หากไม่ไดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่า
เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย
ตนเอง เนื�องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจีน 

 สําหรับผูที้� ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง
เท่านั�นก่อนการส่งเอกสารยื�นวีซ่า 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื�นวีซ่า ดังนั�นกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งให้
บริษัททวัร ์อยา่งนอ้ย � วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื�นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิ�มเติมหรือเปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ�ของสถานทูต และบางครั�งบริษัททัวรไ์ม่
ทราบล่วงหนา้   

ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าหนงัสือเดินทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีที�ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด)้ 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ �,360 บาท  
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท้ี�เจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย) 

สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รบัทาํวีซ่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปนี�  
 ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายที�ดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
 นํารปูถ่ายเก่า ที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
 นํารปูถ่ายที�มีวิวดา้นหลงั ที�ถ่ายเล่น หรือรปูยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวีซ่า 
 นํารปูถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรปูที�พริ� นซจ์ากคอมพิวเตอร ์

(ตา่งชาติฝรั �งเศสและประเทศยุโรปที�เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี�ยม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรั �งเศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 
ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 
**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างนี� !!!! 

**เนื�องจากสถานทูตจนีมีการเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี� ** 

เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวีซ่าประเทศจนี 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั�งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ชื�อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME....................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน    หมา้ย     หยา่   ไม่ไดจ้ดทะเบียน   
  จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส................................................................................................................................. 
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ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
............................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์.................................. โทรศพัทบ์า้น.........................................มือถือ........................................... 
ที�อยูปั่จจุบนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
...............................................................................................................................................................................
.......................................................... รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัทบ์า้น........................................ 
ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................ 
ตาํแหน่งงาน.......................................................................................................................................................... 
ที�อยูส่ถานที�ทาํงาน  / สถานศึกษา ปัจจุบนั(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………...….....…………………….…………….... 
........................... ................................................ รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร............................ 
(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี�ถกูตอ้งที�สามารถติดตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทา่น) 

กรณีปัจจุบนัท่านเกษียณแลว้ ตอ้งกรอกที�อยูส่ถานที�ทาํงานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
...............................................................................................................................................................................
........................................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร................................. 
(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี�ถกูตอ้งที�สามารถติดตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทา่น) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจนีหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมื�อวนัที�.................. เดือน.................ปี...........................  ถึง วนัที�.....................เดือน...................ปี................. 
ภายใน � ปี ท่านเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื�อวนัที�.................. เดือน.................ปี...........................  ถึง วนัที�.....................เดือน...................ปี................. 
รายชื�อบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ 
สาํหรบัคนโสดขอใหร้ะบุชื�อบิดา-มารดา / สาํหรบัท่านที�สมรสแลว้ใหร้ะบุชื�อสามี หรือ ภรรยา เท่านั�น!! 
(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. บิดา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME..................................................................................... 
RELATION............................................................................................................................................................... 
2. มารดา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME.................................................................................... 
RELATION...............................................................................................................................................................  
3. สามี หรอื ภรรยา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME.................................................................................... 
RELATION...............................................................................................................................................................  
 
หมายเหต ุ
**กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ี�ทาํงาน  มือถือ  บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพื�อใชใ้น
การขอยื�นวีซ่า 
** ถา้เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ�มเติม  อาจทาํใหท้า่นเกิดความไม่สะดวก
ภายหลงั  ทั�งนี� เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นี�   (โปรดทาํตามระเบียบอยา่งเครง่ครดั) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 
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