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สวนน ้ำตกคนุหมงิ...น ้ำตกฝีมอืมนษุย์ท่ียำวติดอันดับของเอเชีย 
น ้ำตกใหญ่ยักษ์กว้ำง 400 เมตร ควำมสงู 12.5 เมตร 

ภเูขำหิมะเจ้ียวจ่ือน่ังกระเช้ำ-ต ำหนักทอง-ช้อปปิงถนนคนเดิน 

ลงร้ำนยำสมนุไพรแค่ร้ำนเดียวเท่ำน้ัน ! 
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วนัแรก กรงุเทพฯ-คนุหมิง-สวนน ้ำตก-เมืองถ่ำนเต้ียน  
08.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู3 เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย 

แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก 
10.55 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงคนุหมิง โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์ เท่ียวบินท่ี TG612 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

บนเครื่อง) 
14.05 น. เดนิทางถงึสนำมบินนำนำชำติฉำงสุ่ย เมืองคนุหมิง หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 

น าท่านผ่านชมเมอืงคุนหมงิเป็นเมอืงเอกและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของมณฑลยนูนาน ในภาคตะวนัตกเฉียงใต้
ของประเทศจนี รูจ้กักนัในนามหยุนหนานฝู ่ มาจนถงึครสิตศ์ตวรรษ 1920 ปจัจุบนัเป็นศูนยก์ลางทาง
การเมอืง เศรษฐกจิ คมนาคม และวฒันธรรมของมณฑล 

 น าท่านเดนิทางสู่สวนน ้ำตกคนุหมิง Kunming Waterfall Park สวนสาธารณะใจกลางเมอืงคุนหมงิแห่งนี้
เปิดใหใ้ชบ้รกิารเมือ่ปี 2016 ถอืเป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหมแ่ละเป็นทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจยอดฮติของ
ชาวเมอืงคุนหมงิ หรอือกีชื่อนึ่งคอื Niulan River Waterfall Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีใ่ชเ้วลา
สรา้งกว่า 3 ปี ภายในประกอบไปดว้ยน ้าตกและทะเลสาบอกี 2 แห่ง ทีส่รา้งขึน้ดว้ยฝีมอืมนุษย ์น ้าตกใหญ่
ยกัษ์นัน้กวา้งกว่า 400 เมตร และมคีวามสงูถงึ 12.5 เมตร ถอืเป็นน ้าตกฝีมอืมนุษยท์ีย่าวตดิอนัดบัของ
เอเชยี เบือ้งล่างน ้าตกคุนหมงิ เป็นทะเลสาบทีม่ทีางเดนิพาดอยู ่ สามารถเดนิชมววิสวยๆ ได ้ ถา้เดนิขึน้ไป
บรเิวณ Visitor’center จะสามารถชมววิทะสาบกวา้งเหนือน ้าตกไดอ้กีดว้ย นอกจากนี้รอบๆ ทะเลสาบยงัมี
ทางเดนิใหเ้ดนิเล่นพกัผ่อนหยอ่นใจได้ ถอืว่าเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของคุนหมงิทีต่้องหา้มพลาด  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่เมืองถ่ำนเต้ียน (ประมาณ 2 ชัว่โมง)  
ค ำ่     รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร  

พกัท่ี WANG TONG GARDEN INTER HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 
วนัท่ีสอง ภเูขำหิมะเจ้ียวจ่ือ (รวมกระเช้ำ)-คนุหมิง-ต ำหนักทอง (รวมรถรำง)      
เช้ำ        รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ภเูขำหิมะเจ้ียวจ่ือ JiaoZi Mountain เปลีย่นขึน้รถประจ าทางของทางอุทยานต่อดว้ยนัง่
กระเช้ำขึ้นไปด้ำนบน ใหท้่านไดเ้ดนิต่อบนทางเดนิไมท้ีไ่ดจ้ดัวางไวอ้ยา่งด ี สู่จดุทีเ่ด่นทีสุ่ดในการชมววิ
ทวิทศัน์ของภเูขาหมิะเจีย้วจื่อ คอืจดุยอดของภเูขา ทีร่ะดบัความสูง 4,223 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ใน
หน้าหนาวระหว่างทางท่านยงัไดพ้บสิง่มหศัจรรยอ์กีมากมาย อาท ิ สนตูเ้จยีน สนอาซาเรยี น ้าของน ้าตกที่
จบัตวัเป็นน ้าแขง็ ล าธารรปูทรงต่างๆ ท าใหเ้หน็ภาพความสวยงามทีเ่กดิจากการสรา้งของธรรมชาต ิ ถา้ใน
ฤดใูบไมผ้ล ิและฤดรูอ้น ดอกไมน้านาพรรณพรอ้มทีจ่ะบานสะพรัง่กว่า 32 ชนิด 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร  
น าท่านเดนิทางกลบัตวัเมอืงคุนหมงิ คุนหมงิเป็นเมอืงเอกและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของมณฑลยนูนาน ในภาค
ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจนี รูจ้กักนัในนามหยุนหนานฝู ่ มาจนถงึครสิตศ์ตวรรษ 1920 ปจัจบุนัเป็น
ศูนยก์ลางทางการเมอืง เศรษฐกจิ คมนาคม และวฒันธรรมของมณฑล ทีม่คีวามหลากหลายทางดา้นเชือ้
ชาตแิละวฒันธรรม  และภูมปิระเทศทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขาทัง้ 3 ดา้น  และดว้ยความสงูจากระดบัน ้าทะเล 
1,890 เมตร ท าใหเ้มอืงคุนหมงิมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี จนไดร้บัสมญานามว่า “นครแห่งฤดใูบไมผ้ล”ิ  
น าท่านเทีย่วชมต ำหนักทอง หรือจินเต้ียน (jindian) ตัง้อยูบ่นภเูขาหมงิฟ่งซาน ดา้นทศิตะวนัออกของตวั
เมอืงคุนหมงิ ต าหนกัทองจนิเตีย้นถูกสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มงิ และไดร้บัการบรูณะโดยอ๋องหวซูนักุ้ย 
ผูป้กครองดนิแดนแถบนี้ในสมยัราชวงศช์งิ ต าหนกัหลงันี้มคีวามสงู 6.7 เมตร กวา้งและยาว 6.2 เมตร สรา้ง
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ขึน้ดว้ยทองเหลอืงทัง้หลงั น ้าหนกั กว่า 250 ตนั เป็นสิง่ปลกูสรา้งทองเหลอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของจนี มกี าแพง
และป้อมลอ้มรอบต าหนกัเสมอืนก าแพงทีล่อ้มรอบเมอืง มกีระบีเ่จด็ดาวน ้าหนกั 12 กโิลกรมั และดาบกาย
สทิธน์ ้าหนกั 20 กโิลกรมัถูกเกบ็รกัษาไวใ้นศาลา เชื่อว่าทัง้สองเป็นอาวุธประจ ากายของ อ๋องหวซูนักุย้ 

เยน็      รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   
พกัท่ี LONGWAY HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 4* 

วนัท่ีสำม     ร้ำนยำ-ถนนคนเดิน-คนุหมิง-กรงุเทพฯ  
เช้ำ       รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม  

จากนัน้ใหท้่านนวดฝา่เทา้เพื่อสุขภาพ และผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ และเลอืกซือ้ยำสมุนไพรเป่าซู่ถงัหรอืที่
รูจ้กักนัดใีนชื่อ “ยาบวัหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกดัต่อยเป็นยาสามญั
ประจ าบา้น 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร  พิเศษ...สก้ีุเหด็ 
จากนัน้ใหท้่านไดช้้อปป้ิงถนนคนเดิน ซึง่มสีนิคา้ราคาประยหยดัมากมาย ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เขม็
ขดั รวมไปถงึสนิคา้ทีร่ะลกึต่างๆ อสิระเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

15.20 น.   น าท่านเหนิฟ้าสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG 612 (บริกำรอำหำรและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

16.35 น.   ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ              
ขอบพระคณุทุกท่ำนท่ีใช้บริกำร 

 
อตัรำค่ำบริกำร 

วนัเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

รำคำเดก็ เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

รำคำเดก็ ไม่เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

พกัเด่ียว 
จ่ำยเพ่ิม 

18-20 ม.ค. 63 17,999 17,999 17,000 3,000 
22-24 ก.พ. 63 17,999 17,999 17,000 3,000 
21-23 มี.ค. 63 17,999 17,999 17,000 3,000 

 

ลกูค้ำท่ีเคยเดินทำงไปประเทศดงัต่อไปน้ีจะต้องย่ืนวีซ่ำเด่ียวเท่ำนัน้!! 
(นับตัง้แต่ 1 มกรำคม 2557 เป็นต้นมำ) 

อิสรำเอล / อฟักำนิสกำถน / ปำกีสถำน / อซุเบกิสถำน / ทำจิกิสถำน / เติรก์เมนิสถำน 
อิหร่ำน / อิรกั / ตรุกี / อียิปต ์/ ซำอดีุอำระเบีย / ซีเรีย / เลบำนอน / จอรแ์ดน / อินเดีย / ศรีลงักำ 

ลิเบีย / ซูดำน / แอลจีเรีย / ไนจีเรีย / คำซคัสถำน /โซมำเรีย/เยเมน/โอมำน/ รฐัปำเลสไตน์ 
 

อตัรำน้ีรวม 
ค่าตัว๋เครือ่งบนิ และภาษนี ้ามนั กรงุเทพฯ–คุนหมงิ-กรงุเทพฯ (ตัว๋กรุป๊) / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / 
ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ (กรณีพกั 3 ท่าน ท่านที ่3 เป็นเตยีงเสรมิ) / 
ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางท่านละ 30 กโิลกรมั / ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ / ค่าวซี่า
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จนีแบบกรุ๊ปท่องเทีย่วซึง่ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (กรณทีีไ่มส่ามารถยื่นวซี่ากรุป๊ท่องเทีย่วได ้บรษิทัฯ มี
ความจ าเป็นตอ้งยืน่วซี่าเดีย่วปกต ิ 4 วนัท าการ จะตอ้งช าระค่าส่วนต่างเพิม่ ท่านละ 900 บาท) อตัราดงักล่าวขา้งตน้ 
ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยเท่านัน้ / ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรม
ธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 
 
อตัรำน้ีไม่รวม 
ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 150 หยวน/ท่าน*** (ทปิหวัหน้าทวัรข์ึน้อยูก่บัความ
พอใจของลกูคา้) / ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ/ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มที่
ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนกัเกนิ / ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกั
รดี โทรศพัท ์ค่ามนิิบาร ์ฯลฯ / ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และกรณุาแจง้ล่วงหน้าตัง้แต่ท าการจอง
กรณตีอ้งการใบก ากบัภาษี/ค่าภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี / ค่ำวีซ่ำจีนแบบเด่ียวจ่ำย
เพ่ิมท่ำนละ 900 บำท กรณีทำงรฐับำลจีนยกเลิกกำรใช้วีซ่ำกรุป๊ 
 

เง่ือนไขกำรจอง มดัจ ำท่ำนละ 5,000 บำทพร้อมแฟกซห์น้ำพำสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ำยก่อนเดินทำง 21 วนั 
 
เอกสำรท่ีใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำกรุป๊ 
1. สแกนสหีน้าแรกของหนงัสอืเดนิทาง (หน้าทีม่รีปูและรายละเอยีด ตาม
ตวัอยา่ง) 
2. สแกนรปูส ี2 นิ้ว พืน้หลงัขาว คู่กบัหน้าพาส (ตามตวัอยา่ง) 
3. หนงัสอืเดนิทางตอ้งทีม่อีายุจนถงึวนัเดนิทางไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน 
มหีน้าว่างส าหรบัประทบัตราอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็ 
 
***เง่ือนไขพิเศษส ำหรบักำรจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ท่ำน ออกเดินทำงมีหวัหน้ำทวัร ์
2. กรณุำสอบถำมยอดจอง และเชค็รำยละเอียดต่ำงๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสำร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลูกค้ำ 
 
**รำยกำรน้ีจะเข้ำร้ำนรฐับำลจีน เพ่ือโปรโมทกำรท่องเท่ียว แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 1-1.30 
ชัว่โมง*** เน่ืองจำกเป็นรำคำพิเศษ เม่ือท่ำนเดินทำงไปกบัคณะแล้ว ขอควำมกรณุำให้ท่ำนตำมคณะท่องเท่ียว
ตำมรำยกำร ซ่ึงอำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม หำกท่ำนต้องกำรท่ีจะไม่ท่องเท่ียวตำมรำยกำร
ในแต่ละวนั ทำงบริษทัฯ ขอควำมกรณุำให้ท่ำนช ำระเงินเพ่ิม 2,000 บำท ต่อวนัต่อท่ำนเน่ืองจำกรำคำทวัร ์เป็น

รำคำพิเศษซ่ึงได้รบักำรสนับสนุนจำกกำรท่องเท่ียวปักก่ิง และร้ำนค้ำต่ำงๆ 
 

เง่ือนไขกำรยกเลิก  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 31 วนั   / คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด หรอืเกบ็ค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 16-30 วนั / เกบ็ค่าใชจ้่าย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณ ี
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-15 วนั  / เกบ็ค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 
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หมำยเหตุ 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบ
ของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 

2. เนื่องจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี ้ามนัขึน้ใน
อนาคต ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษนี ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษิทัยงัไมไ่ดร้วม
ภาษนี ้ามนัใหมท่ีอ่าจจะเกดิขึน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูก
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่่าในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณี 

4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อน
การเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน 

5. การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่า
ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย  

6. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบั
ทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ 

7. การท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
ดงักล่าว  คอืรา้นหยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นหยก รา้นไข่มกุ รา้นนวดเทา้ รา้นผเีซีย๊ะ รา้นชา หาก
ท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไข
ดงักล่าวแลว้ 

 
โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนเปล่ียนกฎในกำรย่ืนวีซ่ำจีนบ่อยครัง้กำรเรียกขอเอกสำรเพ่ิมเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบกำรย่ืนเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต ซ่ึงบำงครัง้บริษทัทวัรไ์ม่ทรำบล่วงหน้ำ 
 
กรณีย่ืนวีซ่ำเด่ียว เอกสำรท่ีใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำส ำหรบัหนังสืถอเดินทำงไทย***ใช้เวลำย่ืน 4 วนัท ำกำร*** 
1. หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน 
หมำยเหต ุ: หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรดุใดๆ ทัง้ส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรดุ เจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำ-ออก
เมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  
2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าว่าง ส าหรบัประทบัตราวซี่าและตราเขา้-ออก อยา่งน้อย2 หน้าเตม็   
3. รปูถ่ำยหน้าตรงถ่ายจากรา้นถ่ายรปูจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขำวเท่ำนัน้ 
ข้อห้ำม: หา้มแมค็รปู, หา้มรปูเป็นรอย, หา้มเป้ือน, หา้มยิม้, หา้มใส่เสือ้สอ่ีอนและ
สขีาว (หา้มใส่เสือ้คอกวา้งแขนกุดซทีรลูกูไมส้ายเดีย่วชุดราชการชุดยนูิฟอรม์ชุด
ท างานชุดนกัเรยีนนกัศกึษา), หา้มใส่แวนตาสดี าหรอืกรอบแว่นสดี า, หา้มสวมใส่
เครือ่งประดบัทุกชนิดเช่นต่างหสูรอ้ยกิป๊ตดิผมคาดผมเขม็กลดั เป็นตน้ 
รปูตอ้งเหน็คิว้และใบหทูัง้ 2 ขา้งชดัเจนหา้มผมปิดหน้า 
รปูตอ้งอดัดว้ยกระดาษสโีกดกั หรอืฟูจเิท่านัน้และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอรห์รอืรปูพ
ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
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รปูใหมถ่่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 
 
***ท่านทีป่ระสงคใ์ชร้ปูถ่ายขา้ราชการในการยื่นวซี่ากรุณาเตรยีมหนงัสอืรบัรองตน้สงักดัจดัมาพรอ้มกบัการส่ง
หนงัสอืเดนิทาง 
***ท่านทีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าจนี ท่าน
จะตอ้งรบัผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษิทัฯไมท่ราบกฎกตกิาในรายละเอยีด
การยกเวน้วซี่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้ง
ตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งน้อย 2 อาทติย ์
 

กรณีเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 18 ปีเดินทำงใช้เอกสำรเพ่ิมเติม จำกข้อ 1-3 ดงัน้ี 
เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่ 
1. ส าเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ทัง้น้ีกรณีเดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 6 ปี ต้องใช้สติูบตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 
2. ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม ่ 
3. ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม ่ 
4. กรณชีื่อไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชื่อ 
เดินทำงพร้อมญำติ 
1. ส าเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ทัง้น้ีกรณีเดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 6 ปี ต้องใช้สติูบตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 
2. ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม ่ 
3. ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม ่ 
4. กรณชีื่อไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชื่อ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปท าทีเ่ขตหรอือ าเภอเท่านัน้ 
 
กรณีผู้เดินทำงท่ีช่ือเป็นชำย แต่รปูร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง)ใช้เอกสำรเพ่ิมเติม จำกข้อ 1-3 ดงัน้ี 
1.หนงัสอืรบัรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจรงิเท่านัน้  
2. หนงัสอืชีแ้จงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิเท่านัน้ 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปจัจุบนั ขัน้ต ่า 100,000 บาท 
4. ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้น 
***ตอ้งไปแสดงตวัต่อหน้าผูร้บัยื่นวซี่าทีศู่นยย์ืน่วซี่าจนีในวนัยื่นวซี่า*** 
 
กรณีย่ืนด่วน2 วนัจ่ำยเพ่ิม 1,500 บำท 
ยกเว้นต่างชาตฝิรัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม สาธารณรฐัเชก็
เดนมารก์ ฟินแลนด ์ ฝรัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ี ไอซแ์ลนด ์ อติาลลีทิวัเนียลตัเวยีลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์
โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกสสโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย***ไม่สำมำรถย่ืนด่วนได้*** 
 
กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงชำติ 
หนงัสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 5,500 บาท / หนงัสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิื่นๆ กรณุาสอบถามเพิม่เตมิ 
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เอกสำรท่ีต้องใช้ส ำหรบัต่ำงชำติ 
1. หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน 

หมำยเหต ุ: หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรดุใดๆ ทัง้ส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรดุ เจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำ-ออก
เมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าว่าง ส าหรบัประทบัตราวซี่าและตราเขา้-ออก อยา่งน้อย2 หน้าเตม็   
3. รปูถ่ำยหน้าตรง ถ่ายจากรา้นถ่ายรปูจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขำวเท่ำนัน้ 
4. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยตวัจรงิเท่านัน้ ต่ออายกุารท างานแลว้ไมต่ ่ากว่า 3 – 6 เดอืน หำกไม่ได้

ท ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
5. หนงัสอืรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทบัและลายเซน็ 
6. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปจัจบุนั ขัน้ต ่า 100,000 บาท 
7. กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรส 

 
กรอกสำรท่ีใช้ประกอบกำรย่ืนขอวีซ่ำประเทศจีน 
**กรณุำระบรุำยละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง** 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหน้าพาสปอรต์)   
( MISS./ MRS./ MR.) NAME................................................................SURNAME.................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน          ○ หมา้ย          ○ หยา่   
○ ○ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชื่อคู่สมรส
.....................................................................................................  
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
รหสัไปรษณีย.์................................. โทรศพัทบ์า้น..............................................มอืถอื................................................. 
ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณไีมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
รหสัไปรษณีย ์.....................................................โทรศพัทบ์้าน.......................................................... 
ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)......................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน  / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) .................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
รหสัไปรษณีย ์...........................................................โทร..................................................................  
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเชค็ขอ้มลู
โดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่  ○ ไมเ่คย    ○ เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมือ่วนัที.่............. เดอืน............................ปี...................  ถงึ วนัที.่............เดอืน.............................ปี..................... 
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ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรอืไม ่  ○ ไมเ่คย   ○ เคย  โปรดระบุ  
เมือ่วนัที.่............. เดอืน.............................ปี.................  ถงึ วนัที.่.............เดอืน.............................ปี...................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME................................................................................. 
RELATION............................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
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