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เดนิทางเดอืน: ตุลาคม 2560 – เมษายน  2561  
 

WONDERFUL CHINA 
    คุนหมิง -  ภูเขาหิมะเจีย้วจ่ือ - แผ่นดินสีแดงตงชวน 

4  วนั  2 คนื 

    ไฮไลท์ 

 WonderfulPackage  ชวนคุณบินลดัฟ้าสู่แดนมงักร เมอืงคุนหมงิ ด้วยสายการบนิ SHAN DONG AIRLINE 
 น่ังกระเช้าชมทีเ่ทีย่วใหม่แห่งเมอืงคุนหมงิ “ ภูเขาหิมะเจีย้วจือ่”  ชมทะเลสาบกลางหุบเขาเปรียบเสมอืนสระน า้แห่งสวรรค์ 

ภูเขาหิมะเจีย้วจือ่   
 เดอืน  ต.ค.-พ.ย.  ชมน า้ตกและ ใบไม้เปลีย่นสี    
 เดอืน ธ.ค.-ก.พ.  ชมหิมะปกคลมุบนยอดเขา 
 เดอืน ม.ีค.-ก.ค.  ชมดอกไม้นานาชนิด  เช่น ดอกกหุลาบพนัปี  ดอกซากรุะ ดอกตู้เจวยีน  ฯลฯ  
 ชมธรรมชาตยิิง่ใหญ่ตระกาลตาของดอกไม้นานาพนัธ์ุ และทศันียภาพอนัสวยงามหลากหลาย ทีเ่มอืงตงชวน 
 ชมดนิแดนแถบตงชวนเป็นสีแดงอมน า้ตาลอดุมไปด้วยแร่เหลก็ เป็นทีม่าของค าว่า “ผนืดนิสีแดงตงชวน”  
 เยอืน วดัหยวนทง ซ่ึงเป็นวดัทีเ่ก่าแก่ของมณฑลยูนนาน เป็นทีป่ระดษิฐาน พระพทุธชินราช(จ าลอง)   
 เทีย่วชมแลนด์มาร์คใหม่ทีม่คีวามใหญ่ยกัษ์ ตระการตา และสวยงามเป็นอย่างมาก  “อทุยานน ้าตกยกัษ์ใจกลางคุนหมงิ” 
 ลิม้ลองเมนูพเิศษ ขึน้ช่ือของเมอืงคุนหมงิ สุกีเ้ห็ด อาหารกวางตุ้ง                                                              

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

 11,900.- 



  
 

 

 2   
 

 

วนัแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ - คุนหมิง - ภูเขาหิมะเจีย้วจ่ือ ( รวมรถแบตเตอร่ี+กระเช้า ) - เมืองถ่างเตีย้น  (B/L/D) 

01.30 น. คณะพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ช้ัน 4 

 ประตู 6เคาน์เตอร์ G โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINE (SC)  จะมีเจ้าหน้าทีจ่ากทางบริษัทฯ คอยให้
การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบัท่าน 

03.03 น.  เหินฟ้าสู่  เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINE เทีย่วบินที ่SC8886  
05.55 น. เดินทางถึงสนามบิน ฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยนูนาน คุนหมิงได้

ช่ือวา่เป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ ท าใหมี้อากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี จึงมีทศันียภาพสวยงามมากมาย จนได้
สมญานามวา่ “นครแห่งฤดูใบไม้ผล”ิ และมีชนกลุ่มนอ้ยอาศยัอยูก่วา่ 26 กลุ่ม และส่ิงท่ีมีเสน่ห์ดึงดูด
นกัท่องเท่ียวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศท่ีไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร     
 น าท่านเดินทางสู่เมือง ลู่ เฉียน ท่ีตั้งของภูเขาหิมะเจีย้วจ่ือ อยูท่างภาคเหนือของเมืองคุนหมิง ระหวา่งการ

เดินทางท่านสามารถชมววิทิวทศัน์ไดต้ลอด 2 ขา้งทาง  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

พาท่าน น่ังกระเช้า ข้ึนสู่ ยอดเจีย้วจ่ือซาน (รวมรถแบตเตอร่ีในเขตอุทยานและกระเชา้ข้ึน-ลงเขา) ใหท้่านได้
เดินต่อบนทางเดินไมท่ี้ไดจ้ดัวางไวอ้ยา่งดี สู่จุดท่ีเด่นท่ีสุดในการชมววิทิวทศัน์ของภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือ คือจุด
ยอดของภูเขา ท่ีระดบัความสูง 4,223 เมตร (เหนือระดบัน ้าทะเล) ในหนา้หนาว ระหวา่งทางท่านยงัไดพ้บส่ิง
มหศัจรรยอี์กมากมาย อาทิ สนตูเ้จียน หรือสนอาซาเรีย, น ้าของน ้าตกท่ีจบัตวัเป็นน ้าแข็ง, ล าธารรูปทรงต่าง 
ๆ เป็นตน้ ท าให้เห็นภาพความสวยงามสุดท่ีจะไม่พรรณนาไม่ได ้ส่วนในระดบัท่ีความสูง 3,800 - 4,100 
เมตร มีทะเลสาบภูเขา ท่ีมีช่ือเรียกวา่ “สระน ้าแห่งสรวงสวรรค”์  ถา้ในฤดูใบไมผ้ลิ และฤดูร้อน ดอกไม้
นานาพรรณ พร้อมท่ีจะบานสะพร่ังกวา่ 32 ชนิด ภูเขาหิมะน้ีเป็น สถานท่ีเท่ียวแห่งใหม่ของมณฑลยนูนาน ท่ี
เพิ่งมีการสร้างกระเชา้ข้ึนบนยอดเขาในปี 2555 น้ีเอง ซ่ึงนอ้ยคนนกัจะรู้จกัและไดไ้ปเยอืน  (เดือนมีนาคม -
กรกฏาคม ชมดอกไมน้านาชนิด เช่น ดอกกุหลาบพนัปี ดอกซากุระ ดอกตูเ้จวยีน, เดือนสิงหาคม-
พฤศจิกายน ชมน ้าตกและ ใบไมเ้ปล่ียนสี , เดือนธนัวาคม -กุมภาพนัธ์ชมหิมะปกคลุมบนยอดเขา)     จากนั้น
เดินทางต่อสู่ เมืองถ่างเตีย้น   เป็นเมืองท่ีอยูห่่างจากคุนหมิงประมาณ121 กิโลเมตร สูงกวา่ระดบัน ้าทะเล 
2086 เมตร   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร     

  พกัที ่ FENG YI   HOTEL ระดับ 4 ดาว  หรือเทยีบเท่า                    

วนัทีส่อง เมืองถ่างเตีย้น - แผ่นดินสีแดงตงชวน  - เมืองคุนหมิง         (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรมทีพ่กั 
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 น าท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1  ช.ม.)   ตงชวนตั้งอยูใ่นระดบัความสูง 1,800-
2,600 เมตร จากระดบัน ้าทะเล อากาศเยน็สบาย ผนืดินแห่งน้ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยแร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะแร่
เหล็กท่ีมีอยูม่ากท าใหดิ้นแถบตงชวนเป็นสีแดงอมน ้าตาล  จึงเป็นท่ีมาของ ผืนดินสีแดงตงชวน  ดินแดนบริ
สุทธ์แห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัในกลุ่มนกัถ่ายภาพชาวจีน ถึงทศันียภาพอนัสวยงามหลากหลาย จุดชมววิท่ีมีอยู่
กระจดักระจายมากมาย ธรรมชาติอนัยิง่ใหญ่ตระการตา  เนินเขาสีแดงเขม้ ตดัสลบักบั ดอกไมห้ลากสีสันใน
ทอ้งทุ่งไร่นา เกษตรกร ท่ีเพาะปลูกพืชไร่แตกต่างกนัไปในแต่ละฤดู เม่ือมองไกลๆ หุบเขาและไร่นาจะเตม็
ไปดว้ยสีสันต่างๆนานาของ ดอกไมบ้านครอบคลุม ตั้งแต่ยอดเขาไล่เลียงลงมาเป็นชั้นๆ โอนเอนลอ้ลมเล่น
เป็นระลอกคล่ืนสวยงามเหนือค าบรรยาย สีสันและฉากหลงัเปล่ียนแปลงไปตามสายลม แสงแดด เมฆหมอก 
และพืชพนัธ์ุในแต่ละฤดูกาล  เป็นจุดชมวิวท่ีนกัถ่ายภาพและนกัท่องเท่ียวตอ้งมาเยอืน  ดุจภาพวาดท่ีจิตกร 
บรรจงแต่งแตม้สีสันลงบนผืนผา้ใบ  (โดยเฉพาะกลางเดือน พ.ค.-มิ.ย. และ ก.ย.-ธ.ค. เป็นช่วงเวลาท่ีถ่ายภาพ
สวยท่ีสุด)  

   เทีย่ง                 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร     
หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัเมืองคุนหมิง (โดยใช้เวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง )  ระหวา่งเดินทางท่านจะได
เพลิดเพลินกบัทศันียภาพของภูเขาและท่ีราบสูง หยนุ-กุย้ อนังดงามหลากหลายและน่าอศัจรรย.์.... 

ค ่า                   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
  พกัที ่ LONG  WAY   HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า  

วนัทีส่าม               วดัหยวนทง-ร้านนวดฝ่าเท้าบัวหิมะ - อุทยานน า้ตกยกัษ์ใจกลางคุนหมิง - ร้านหยก- ผ้าไหม - 

             ประตูม้าทองไก่หยก  - สนามบินคุนหมิง                               (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม   
 น าท่านสู่ วดัหยวนทง  เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีอายรุ่วม 1,200 ปี วดัหยวนทงถูกสร้างในสมยัราชวงศ ์ ถงัวดั

หยวนทงตั้งอยูใ่จกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวดัอยูท่ี่อาคารต่าง ๆ ภายในวดัจะสร้างอยูบ่ริเวณตีนเขา ซ่ึง
แตกต่างไปจากวดัทัว่ไปของจีนท่ีมกัสร้างไวใ้นท่ีสูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกนัวา่แต่เดิม 
วดัหยวนทง เป็นเพียงศาลเจา้แม่กวนอิม ภายหลงัจากท่ีมีผูค้นมากราบไหวม้ากข้ึนเร่ือย ๆ ศาลเจา้จึงถูกสร้าง
เป็นวดัในเวลาต่อมา   หลงัจากนั้นพาท่านไปผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการ นวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เทา้ดว้ย
ยาสมุนไพรจีน และนวดผอ่นคลายท่ี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทย์
โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัการส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปีพร้อมรับฟังกาวนิิจฉยัโรค
โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ พร้อมชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหมด้ว้ย ยาบัวหิมะ ของโรงงานเป่าฝู่ ถงัผลิต
ยาท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของเมืองจีน    พาท่านแวะชมผลิตภณัฑท่ี์ท าจาก หินหยก  หินท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัหยก ซ่ึง
ถือเป็นสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง  
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เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    

บ่าย จากนั้นน าท่านเท่ียวชมความสวยงามของ อุทยานน า้ตกยักษ์ใจกลางคุนหมิง แลนดม์าร์คใหม่ท่ีมีความใหญ่
ยกัษ ์ตระการตา และสวยงามเป็นอยา่งมาก นัน่ก็คือ น ้าตกใจกลางเมืองคุนหมิงโดยประเทศจีนนั้นไดเ้นรมิต
น ้าตก ยกมาอยูก่ลางเมืองซะเลย ซ่ึงสร้างความฮือฮาอยูไ่ม่นอ้ย เพราะมีความเสมือนน ้าตกของจริงมาก แต่
นั้นก็เป็นฝีมือขั้นยอดท่ีมนุษยช์าวจีนสร้างข้ึน จนกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นแลนดม์าร์คแห่งใหม่ของ
เมืองคุนหมิงแห่งมณฑลยนูนาน ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย มีความสูงกวา่ 12.5 เมตร มีความกวา้ง 400 เมตร มี
จุดประสงคใ์นการสร้างหลกั ๆ เพื่อเป็นท่ีผนัน ้ากวา่ 10 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตจากแม่น ้า Niulan ทอ้งถ่ินไปสู่
ทะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในช่องแคบยนูนาน นอกจากน้ียงัช่วยป้องกนัน ้าท่วมและท าหนา้ท่ี
เป็นท่ีเก็บน ้ายามฉุกเฉินของประชาชน ท่ีส าคญัโครงการยงัไดก่้อสร้างเป็นลกัษณะน ้าตกสาธารณะ สร้าง
ความบนัเทิง ให้ผูค้นมาเยีย่มชมและผอ่นคลายได ้ โดยโครงการน้ีใชเ้วลาสร้าง 3 ปี และใชเ้งินไปเกือบ 600 
ลา้นบาท  จากนั้นน าท่านชม โรงงานผ้าไหมจีน มีช่ือเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็น
ประเทศแรกท่ีรู้จกัการเล้ียงไหมและพฒันาคุณสมบติัพิเศษต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง ท่านจะไดช้มวธีิการสาวเส้น
ไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆซ่ึงมีความเหนียว โดยใชท้ั้งแบบเคร่ืองจกัรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหม
รังแฝด เพื่อมาท าไส้นวมผา้ห่มไหม ภายในโรงงานจะตกแต่งไวส้วยงามมาก มีผลงานศิลปะท่ีท าจากเส้น
ไหม ดูแลว้รู้สึกเพลินตาเลยทีเดียว และภายในยงัมีตูโ้ชว ์แสดงเส้ือผา้ของฮ่องเต ้ในสมยัโบราณ ท่ีทอมาจาก
เส้นไหมจีน  จากนั้นน าท่านสู่ ประตูม้าทองไก่หยก ซ่ึงเป็นประตูศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของอาณาจกัรยนูาน
โบราณเช่ือวา่ใครไดล้อดประตูแห่งน้ี แลว้จะท าใหศิ้ริมงคลเพิ่มข้ึนทวคูีณ  

ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร **สมควรแก่เวลาน าท่านเดินสู่สนามบิน*** 
22.00 น.          ท าการเช็คอนิที่สนามบิน ฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เพือ่เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

วนัทีส่ี่          สนามบินคุนหมิง - กรุงเทพฯ        (-) 

01.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINE เทีย่วบินที ่SC8885 

02.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ  

                                                                               *********************************** 
                  http://www.wonderfulpackage.com/ 

ข้อควรควรทราบ :  

 การเดนิทางไปท่องเที่ยวในเมอืงจนีทุกเมอืง จะมกีารประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมอืงให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จกั คือ              
หยก, นวดฝ่าบัวหิมะ,ผ้าไหม ซ่ึงจ าเป็นต้องใส่ไว้ในรายการทัวร์ เพราะมผีลกบัราคาทัวร์ จงึขอเรียนให้กบันักท่องเที่ยวทราบ
ว่า ร้านทุกร้านที่ใส่ในรายการทัวร์ จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  ซ่ึงจะใช้เวลาประมาณ 60–90นาที  ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่
กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  บริษทัไม่มีส่วนได้เสียในการขายสินค้าจากร้านช้อปป้ิงขึน้อยู่กับ
ความพงึพอใจของลูกค้าเป็นหลกั สินค้าทุกช้ินไม่สามารถแลกเปลีย่นหรือคืนได้  

http://www.wonderfulpackage.com/
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 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 
เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ก าหนดวนัเดินทาง 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
มเีตียงและไม่มเีตียง 

พกัเดี่ยว 

24 -27 , 28 - 31 ตุลาคม  2560 11,900 11,900 2,000 

03-06, 15-18 ,17-20 ,24-27 พฤศจกิายน 2560 12,900 12,900 2,000 

01-04 , 03-06  ธันวาคม 2560 12,900 12,900 2,000 

08-11  ธันวาคม 2560  (วนัรัฐธรรมนูญ) 13,900 13,900 2,000 

14-17 , 15-18 , 17-20 , 22-25  ธันวาคม 2560  12,900 12,900 2,000 

30 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561  
 (วนัขึน้ปีใหม่ ) 

15,900 15,900 3,000 

05-08 ,12-16 , 19-22 , 26-29  มกราคม 2561 12,900 12,900 2,000 

09-12 , 23-26  กมุภาพนัธ์ 2561 13,900 13,900 2,000 

01-04 , 03-06 , 08-11 , 10-13 มนีาคม 2561 12,900 12,900 2,000 

15-18 , 17-20 , 22-25 , 24-27  มนีาคม 2561 12,900 12,900 2,000 

05-08 เมษายน  2561 (วนัจกัรี ) 13,900 13,900 2,000 

07-10  เมษายน  2561 12,900 12,900 2,000 

12-15 , 14-17 เมษายน  2561 (วนัสงกรานต์ ) 15,900 15,900 3,000 

19-22 , 21-24 , 26-29, 27-30  เมษายน  2561 12,900 12,900 2,000 

 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 วีซ่าเขา้ประเทศจีนแบบกรุ๊ป เขา้-ออกคร้ังเดียว  (การยื่นวีซ่ากรุ๊ปตอ้งเขา้-ออกพร้อมกนัทั้งกรุ๊ป ใชเ้วลายื่นประมาณ 7-10 วนั ) 

หมายเหตุในกรณีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป ผู้เดนิทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ท่านละ800 บาท 
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 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัรานีไ้ม่รวม
ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว
ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ
ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
หากจะยื่นวีซ่าเขา้ประเทศจีนแบบเด่ียว จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศจีน เพ่ิมท่านแบบปกติ 1,500 บาท (ใชเ้วลา
ด าเนินการ 5-7 วนัท าการ)
ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%
ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั
ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์  มาตรฐานวนัละ 10 หยวน x 4 วนั x 3 คน = 120 หยวน/ท่าน 
เงือ่นไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่  20  ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีก าหนด อาจมีการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพ่ิมตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินคา้
พ้ืนเมืองของรัฐบาลตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเกบ็เงินเพ่ิมร้านละ 350 หยวน / ท่าน 

 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 
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 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง หรือในกรณีท่ีกรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียก
เกบ็เงินเร็วกวา่ท่ีก าหนด 

 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น
โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

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

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

บินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็
ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

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

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
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 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุน
ท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 

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

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง 

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

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง



 

 

เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าท่องเทีย่วประเทศจีน 
วซ่ีาประเภทปกติ ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ 

1.ใบกรอกข้อมูลส่วนตวั 
2.หนังสือเดินทาง ที่มอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มีหนา้วา่งส าหรับติดหนา้วีซ่าและประทบัตราเขา้-
ออก อยา่งนอ้ย 3 หนา้เตม็ หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าท่ีมีวีซ่าจีน ใหแ้นบมาดว้ย 
3.กฎการใช้รูปถ่ายส าหรับยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 

ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจ าประเทศไทย ผูท่ี้ยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนจะตอ้งใชรู้ปท าการยืน่ค าร้อง
1 ใบ โดยรูปท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี 

3.1รูปสี พื้นหลงัสีขาว และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 

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

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

3.4รูปถ่ายตอ้งเห็นลกัษณะหนา้ตาไดอ้ยา่งชดัเจน โดยท่ีศีรษะตอ้งอยูต่รงกลางภาพ สามารถสวมแวน่ตาได ้ยกเวน้ 
แวน่ตาท่ีมีกรอบหนา เลนส์สะทอ้นแสง หรือแวน่ตากนัแดด สามารถสวมเคร่ืองประดบัท่ีศีรษะ ดว้ยเหตุผลทาง
ศาสนาเท่านั้น 

3.5รูปถ่ายจะตอ้งไม่ขุ่นมวั ไม่ช ารุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบงัใบหนา้ สีของภาพตอ้งเป็นสีธรรมชาติ ไม่สวา่ง หรือ
มืดจนเกินไป ตอ้งไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปตอ้งไม่บิดเบ้ียว หรือผิดปกติ 

3.6พื้นหลงัตอ้งเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น 

3.7 รูปถ่ายจะตอ้งพิมพล์งบนกระดาษส าหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะตอ้งไม่มีส่ิงสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งส้ืน 

ศูนยบ์ริการยืน่ขอวซ่ีาจีน ประจ ากรุงเทพฯ 
ประกาศ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 

4.หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่
สมรสเสียชีวิต), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 

5.กรณีเป็นเดก็  อาย ุ6-18 ปี ใช ้สูตบัิตร (ส าเนา) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดาอายตุ ่ากวา่ 6 ปี ใช ้สูตบัิตร (ส าเนา) 
และแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/ และส าเนาบตัรประชาชนของ
บิดามารดา 

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


 

 

6.เดก็อายุต า่กว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง ตอ้งท าหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ 
จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่
7.กรณีท างานเกีย่วกบัส่ือต่างๆเช่น สถานีวิทย ุสถานีโทรทศัน ์ส่ือโฆษณาต่างๆ ท่านตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองการท างานโดย
ระบุ ช่ือ ต าแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหาวา่ท่านจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ส่ือหรือ
โฆษณาต่างๆ โดยท่านจะท าตามกฎอยา่งเคร่งครัด เป็นภาษาองักฤษ 
8.กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริง 
เท่านั้น และอยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั ท่านตอ้งไปโชวต์วั ณ ศูนยย์ื่นวีซ่าดว้ยตนเอง 
9.กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยืน่วซ่ีา 
10.ผู้ที่ประสงค์ใช้ หนังสือเดนิทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวีซ่าจีน แต่ท่านจะตอ้งรับผิดชอบ
ในการขออนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 
11.บริษทัฯ รับยืน่วซ่ีาให้ชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทยเท่าน้ัน (ลูกค้าต้องโชว์ตวัที่สถานทูต) โดยคิดค่าบริการเพ่ิม 500-
800 บาท เอกสารท่ีตอ้งใชย้ื่น ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่า 50,000 บาท 
12.บริษทัฯ ไม่รับยืน่วซ่ีาให้หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มสีเหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย
ตนเองท่ีสถานฑูต 
13.กรณียืน่วซ่ีาด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2- 3 วนัท าการ) มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 1,400 บาท 

 
หมายเหตุ 

 ผูย้ื่นขอวีซ่าตอ้งใหข้อ้มลูเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดกต็าม 
อาจถกูระงบัการออกวีซ่า และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหาก
ตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑตู ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็ามซ่ึงสถานฑตูไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่าน
ตอ้งยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถกูหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

 แผนกวซ่ีาไม่รับยืน่วซ่ีาประเภทอืน่ นอกจากเข้าออก 1 คร้ัง เท่าน้ัน ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ามทีริปเดนิทางต่อกบัทาง
บริษทัฯจงึจะท าการยืน่วซ่ีาประเภทอืน่ให้ 

 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือเปลีย่น
ระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่ึงบางคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 

 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

 

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



 

 

 ผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 หนงัสือเดินทางไตห้วนั (กรอกเอกสารเป็นภาษาจีน) รายละเอียดท่ีอยู+่ใบอนุญาตท างาน 

 หนงัสือเดินทางอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,500 บาท 

 

สถานทูตจนีไม่รับยื่นวซ่ีา ในกรณี ดงันี ้
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก 

 รูปถ่ายอายเุกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่ไดถ่้ายจากร้าน ยืนเอียง 

หมายเหตุ ต้ังแต่ วนัที่ 25 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป ทางสถานทุตจีน ได้มีการปรับเปลีย่นระบบการยืน่
วซ่ีาโดยสามารถยืน่เอกสารขอวซ่ีาผ่านตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และได้มี
การปรับเปลีย่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการ ทั้งนี ้สามารถดูข้อมุลเพิม่เติมได้ที่ 
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลและรายละเอยีดส าหรับการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี                                                                    ** 

กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการขอวซ่ีา ** 

กรุณากรอกด้วยภาษาองักฤษ (ตัวพมิพ์ใหญ่) 

 ช่ือ-นามสกลุ (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทาง)   

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

สถานะภาพ  □ โสด   □ แต่งงานจดทะเบียนสมรส   □  แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส   □ หม้าย □ หย่า   

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

   ระบุช่ือคู่สมรส  .......................................................................................................................................................................... 

 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านENG........................................................................................................................................................ 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน......................................................มอืถือ........................................................ 

ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อได้ ENG (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น).................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์โทรศัพท์.............................................. เบอร์มอืถือ..................................................... 

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

ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา ENG...................................................................................................................................... 

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

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่สามารถตดิต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางให้ท่าน 

□  ออกค่าใชจ่้ายเอง □  ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายให ้ □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................ 

ท่านมปีระกนัสุขภาพครอบคลมุในการไปจีนหรือไม่ □  มี  □ ไม่มี 

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

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..................................................สถานท่ี...........................................วตัถุประสงค.์................................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปประเทศอืน่หรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย 

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

รายช่ือสมาชิกในครอบครัว พร้อมระบุความสัมพนัธ์: 
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       ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................              


