
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

วันแรก กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                                                                                   (-/-/) 
18.20 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 10 Row W เคาท์เตอร์สายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ 

Kunming Airlines (KY)โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านเอกสารและการเช็คอนิแก่ทุกท่าน 
21.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยเท่ียวบิน KY 8370 (บริการอาหารและน ้าด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้เวลา

บิน 2 ช่ัวโมง 20 นาที+) 

 
 

วันท่ีสอง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย • คุนหมิง •  โหลวผิง • ทุ่งดอกมัสตาร์ด •  จุดชมวิวยอดเขาไก่ทอง •  
น ้าตกเก้ามังกร (รวมรถกระเช้า)                                                                                         (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

00.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแลว้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) รับกระเป๋าสัมภาระและน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

ท่ีพกั โรงแรม HUI SHANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น เดินทางไปยงั โหลวผิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  น าท่านสู่จุดหมาย ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด อัน

ครอบคลุมพื้นท่ีกว่า 200,000 ไร่ ท่ีน่ีเป็นเมืองขนาดเล็กในมณฑลยูนนานอยู่ห่างออกไปจากเมืองคุนหมิง 
ประมาณ 228 กิโลเมตรทางตะวนัออกเฉียงเหนือ มีชายแดนติดต่อด้านทิศตะวนัตกของกุ้ยโจว เป็นถ่ิน



 

ฐานดั้งเดิมของชนเผ่าอ๋ี,มง้และปู้ อี โหลวผิงเป็นเมืองท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวและช่างภาพจากทุกมุมโลกให้
เดินทางมาพบกับทุ่งสีทองระรานตาของดอกมัสตาร์ดหรือเรดซีส ทุกคนมุ่งหน้ามาเพื่อเก็บภาพความ
ประทบัใจน้ี เพราะทราบกนัดีว่าในหน่ึงปีจะมีแค่คร้ังเดียวเท่านั้น ให้ท่านไดซึ้มซาบความสวยงามท่ีลอ้มรอบ
อยูสุ่ดสายตา น าท่านสู่ จุดชมวิวยอดเขาไก่ทอง Top view ท่ีมองเห็นอุทยานเขาหม่ืนยอด เป็นหน่ึงในจุดถ่ายรูป 
ท่ีดีท่ีสุด ท่ามกลางหุบเขาในบรรยากาศของชนบทอนัสดช่ืน เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีผูค้นตามเมืองใหญ่มกัจะมา
เยีย่มเยอืน ชาวบา้นส่วนมากจะมีอาชีพเก่ียวขอ้งกบัดอกไมเ้สมอ ท่านสามารถช่วยอุดหนุนสินคา้พื้นบา้น เลก็ๆ 
นอ้ยๆ ท่ีชาวบา้นน ามาจ าหน่ายเป็นของฝากติดไมติ้ดมือกลบัไป ซ่ึงจะเป็นผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินและเก่ียวของกบั
ดอกไมช้นิดน้ี 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ น ้าตกเก้ามังกร หรือ น ้าตกจิ่วหลง (รวมรถกระเช้า) ตั้งตระหง่านอยู่กลางหุบเขาของอ าเภอ
โหลวผิง เมืองฉว่ีจ้ิง มณฑลยูนนาน นับเป็นน ้ าตกท่ีสวยท่ีสุดติด 1 ใน 6 แห่งของจีน โดยการจดัอนัดับของ 
China National Geography Magazine น ้ าตกแห่งน้ีมีปริมาณการไหลของน ้ าโดยเฉล่ีย 18.3 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที ส่วนท่ีกวา้งท่ีสุด 112 เมตร สูง 56 เมตร ความยาวของน ้ าตกโดยประมาณ 2 กิโลเมตร มีลกัษณะทาง
ธรณีวิทยาโดดเด่นอนัเกิดจากการกดัเซาะของน ้ าเป็นเวลายาวนาน ก่อให้เกิดชั้นน ้ าตกลดหลัน่กว่า 10 ชั้นและ
สูงต ่ากวา้งแคบต่างกนั ระหว่างชั้นมีแอ่งน ้ าต้ืนลึกหลายระดบั โดยจะแบ่งออกเป็น 3 น ้าตกหลัก ได้แก่ น ้าตก
มังกร น ้าตกคนรัก และน ้าตกสีขาว ให้ท่านไดช่ื้นชมบรรยากาศอนัชุ่มฉ ่าอย่างเต็มอ่ิมตามอธัยาศยั สมควรแก่
เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  เพลินเพลินกบัทศันียภาพท่ีงดงามตลอดสองขา้ง 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพกั โรงแรม BOSHENG HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันท่ีสาม ตงชวน • ไร่สตรอว์เบอร์ร่ี • แผ่นดินสีแดงแห่งตงชวน                                                     (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวนหรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ หงถู่ตี ้ซ่ึงแปลว่า แผ่นดินสีแดง อยู่ทางตอนเหนือของนคร

คุนหมิง  มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลบัซับซอ้นสีสันสดใสน่าสนใจ ระหว่างทางน าท่านเยี่ยมชม ไร่สตรอเบอร่ี 
ให้ทุกท่านไดล้องชิมสตรอเบอร่ีสดๆจากทางไร่ รสชาติหวานฉ ่า เป็นท่ีช่ืนชอบของนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน 



 

รวมถึงยงัเป็นผลไมส่้งออกของประเทศอีกดว้ย  ท่านสามารถเลือกซ้ือกลบัเป็นของฝาก (ราคาประมาณ 40 
หยวนต่อกิโลกรัม)  

 

  (การเยี่ยมชมไร่สตรอวเ์บอร์ร่ี ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในฤดูกาลนั้นๆ กรณีท่ีผลสตอเบอร่ีไม่สามารถเก็บได้ 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆเน่ืองจากไร่สตอเบอร่ีแห่งน้ีไม่มีค่าเขา้ และงดการเปล่ียนแปลง
หรือทดแทนรายการดงักล่าว ) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  น าท่านชมแผ่นดินสีแดงแห่งตงชวน ท่ีน่ีมีภูมิประเทศเป็นทิวเขาเพาะปลูกดอกไมแ้ละพืชผกัตามแปลงต่าง ๆ 

เช่น ขา้วโพด ขา้วโอ๊ต หลากหลายสี ตดักบัดินสีแดงซ่ึงเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอ่ืน ๆ 
ในเน้ือดิน จึงไดรั้บการขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี เกิดเป็นทศันียภาพท่ีสวยงาม เป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยม

แวะมาเก็บภาพบรรยากาศเม่ือมาเยือน ( ทิวทัศน์เป็นไปตามสภาพอากาศและช่วงเวลาเพาะปลูก)  สมควรแก่
เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! อาหารกวางตุ้ง 
ท่ีพกั โรงแรม WANG TONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 



 

วันท่ีส่ี ภูเขาหิมะเจียวจ่ือ (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) • คุนหมิง                                                      (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
จากนั้น น าท่านสู่ ภูเขาหิมะเจียวจ่ือ (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) เขตปกครองตนเองลู่ชวัน่  เป็นภูเขาหิมะท่ีอยู่ใกลเ้มือง

คุนหมิงมากท่ีสุด มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 4,223 เมตร  ให้ท่านน่ังรถแบตเตอร่ีของทางอุทยาน (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 20-30 นาที)  ถึงสถานีกระเชา้น าท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ดา้นบนของภูเขาพร้อมชมวิวทิวทศัน์ 
ในช่วงหนา้หนาว ระหว่างทางเดินจะไดพ้บกบัพืชพรรณตามฤดูกาล น ้ าของน ้ าตกท่ีจบัตวัเป็นน ้ าแข็งพาดผา่น
หินผาสูงสวยงามแปลกตา ให้ท่านไดถ้่ายภาพเป็นท่ีระลึกกนัอยา่งเต็มอ่ิม ในแต่ละช่วงฤดูกาลท่ีน่ีจะมีทิวทศัน์
ท่ีน่าท่ึงแตกต่างกนัไป ภูเขาหิมะแห่งน้ีเท่ียวไดต้ลอดปี และแต่ช่วงเวลาท่ีมาก็จะไดเ้ห็นทศันียภาพท่ีแตกต่าง
กนั สีของภูเขาจะเป็นสีเขียวในฤดูใบไมผ้ลิ สีน ้าเงินในฤดูร้อน สีทองในฤดูใบไมร่้วง และขาวนวลในฤดูหนาว 

 

พฤศจิกายน-มีนาคม:ฤดูใบไม้ร่วง เข้าฤดูหนาว ถึงต้นฤดูใบไม้ผล ิ
ภูเขาถูกปกคลุมไปด้วยหิมะบนยอดเขา ธารน ้าท่ีจับตัวเป็นน ้าแข็งตามแง่งผาดูสวยงามแปลกตา  

เมษายน-ตุลาคม: ฤดูใบไม้ผลแิละฤดูร้อน ชมดอกอาซาเลยีหรือท่ีคนไทยนิยมเรียกว่า กุหลาบพนัปี และดอกไม้
นานาพรรรณ จะบานสะพร่ังนับไม่ถ้วน  ทุ่งหญ้า เขียวขจีท่ัวท้ังภูเขา  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

น าท่านเดินทางไปยงันครคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองหลวงแห่งมณฑลยนูนาน เป็นเมือง
ท่าใหญ่อนัดบั 4 ของจีนรองจากเซ่ียงไฮ้ ปักก่ิง และ กวางโจว ภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจีน เป็นนคร
ระดบัจงัหวดั เป็นศูนยก์ลางทางการเมือง เศรษฐกิจ คมนาคม และวฒันธรรมของมณฑล สภาพอากาศ ฤดู
หนาวไม่หนาวจดั และฤดูร้อนไม่ร้อนมาก อุณหภูมิเฉล่ีย 15 -18 องศาเซลเซียส เน่ืองจากมีสภาพอากาศเยน็
สบายตลอดปี คุนหมิงจึงไดส้มญานามวา่เป็นนครแห่งฤดูใบไม้ผล ิ  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! สุกีเ้ห็ดสมุนไพร 
ท่ีพกั โรงแรม PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันท่ีห้า ร้านบัวหิมะ • วัดหยวนทง • ชมซากุระหยวนทงซาน • ประตูม้าทองไก่หยก • ถนนคนเดินจินป้ีลู่  • ท่าอากาศ
ยายนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย                                                                                            (เช้า/กลางวัน/) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
น าท่านแวะชอ้ปป้ิง ร้านบัวหิมะ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ บวัหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในดา้น
รักษาแผลไฟไหม ้ ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น  ร้านบวัหิมะและศูนยน์วดแพทย์แผน
โบราณจีนนวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเม่ือยลา้กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้ าใคร จากนั้น
อิสระชอ้ปป้ิง ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ รวมถึงสินคา้ของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆเป็นของฝาก 

จากนั้น  น าท่านเขา้ชม วัดหยวนทง  อารามทางพระพุทธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี สร้าง
ขึ้นมาตั้งแต่สมยัราชวงศถ์งั เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน ภายในวดัตกแต่งร่มร่ืนสวยงามกลาง
ลานมีสระน ้ าขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหล่ียมกลางสระด้านหลังวดัเป็นอาคารสร้างใหม่
ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จ าลอง)ซ่ึงพลเอกเกรียงศกัด์ิ ชมะนนัทน์นายกรัฐมนตรีคนท่ี 15 ของ
ไทยให้อญัเชิญไปประดิษฐานไว้ เน่ืองจากวดัน้ีไดถู้กท าลายในสมยัราชวงศ์หมิง และไดรั้บการบูรณะโดยหู
ซาน ผูเ้ป็นคนพลิกประวติัศาสตร์
จีน เป็นผูท่ี้ท าให้ประเทศจีนเกิด
ร า ช ว ง ศ์ ชิ ง  ภ า ย ใ น วัด เ ป็ น
ศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนาถึง 
3 นิกาย ได้แก่นิกายมหาญาณ 
นิกายหินญาณและนิกายลามะ
ของทิเบต 

      

 
 
 
 



 

น าท่านชมสวนซากุระ ตั้งอยูบ่ริเวณภูเขาหยวนทง ดา้นหลงัวดัหยวนทง ใหท้่านอิสระถ่ายรูป ชมความงามของ
ดอกซากุระแต่เดิมเคยเป็นสวนสัตว ์ เป็นจุดชมซากุระขึ้นช่ือของเมืองคุนหมิง ซากุระท่ีน่ี สายพนัธุ์ ดอกจะเป็น
สีชมพูสด ถึงเวลาออกดอกบานเตม็ท่ี ทั้งพื้นท่ีจะปกคลุมไปดว้ยสีชมพูสดทั้งภูเขาสวยงามเป็นอยา่งยิง่ 

 
 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! ขนมจีนข้ามสะพาน 
จากนั้นน าท่านไปยงั ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก ตั้งอยูจ่ตัุรัสใจกลางเมืองคุนหมิง มีอายุร่วม 400 ปี 
สร้างขึ้นในสมยัราชวงศห์มิง ภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและป้ีจี จนเป็นท่ีมาของช่ือถนนแห่งน้ี สร้างขึ้นในสมยั
ราชวงศ์หมิง  ช่วงแดดร่มลมตก หากอากาศดีๆ  จะมี นักร้อง นักแสดง มาท าการแสดงโชว์บริเวณน้ี สร้าง
บรรยากาศท่ีครึกคร้ืน และไม่ควรลืมแวะเก็บภาพซุ้มประตูในช่วงค ่าเพราะจะเป็นไฟประดบัอย่างงดงาม เป็น
จุดเช็คอินท่ีไม่ควรพลาดขา้มไปอีกฝ่ังจะเป็นถนนคนเดิน ให้ท่านอิสระช้อปป้ิงท่ีถนนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง
คุนหมิง ถนนคนเดินจินป้ีลู่ เพลินเพลินช้อปปิงสินคา้มากมาย ซ่ึงถนนแห่งน้ีเป็นแหล่งเส้ือผา้แบรนด์เนมทั้ง



 

ของจีนและต่างประเทศ ร้านอาหาร เคร่ือมด่ืม ขนม ร้านขายของท่ีระลึก รวมทั้งเคร่ืองประดบั อญัมณีชั้นเยี่ยม 
และยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมาย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

17.20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ Kunming Airlines (KY) 
  เท่ียวบินท่ี KY8369 (บริการอาหารและน ้าด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 20 นาที) 
18.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 

 

** โรงแรมท่ีพกัและโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัความเหมาะสม 
เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

โดยค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ** 
 

** นโยบายเพ่ือร่วมส่งเสริมสินค้าพื้นเมือง คือร้านผลติภัณฑ์ บัวหิมะ ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ เน่ืองจากมีผลต่อ
ราคาทัวร์ของทางบริษัทฯ หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรัฐบาลตามที่
ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดกต็าม ลูกค้าต้องช าระค่าชดเชยเพิม่ ร้านละ 3,500 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่น

จะเป็นผู้เกบ็เงินจากลูกค้าโดยตรง ** 

 



 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดินทางราคา คุนหมิง โหลวผงิ ทุ่งดอกมัสตาร์ด ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจ่ือ   
สายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ (KY) 5 วนั 4 คืน 

เร่ิมเดินทาง 
กลบัจาก
เดินทาง 

ไฟท์บิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

25 ก.พ. 63 29 ก.พ. 63 KY8370/KY8369 13,900 13,900 13,900 3,000 

26 ก.พ. 63 1 มี.ค. 63 KY8370/KY8369 14,900 14,900 14,900 3,000 

27 ก.พ. 63 2 มี.ค. 63 KY8370/KY8369 14,900 14,900 14,900 3,000 

28 ก.พ. 63 3 มี.ค. 63 KY8370/KY8369 13,900 13,900 13,900 3,000 

4 มี.ค. 63 8 มี.ค. 63 KY8370/KY8369 14,900 14,900 14,900 3,000 

5 มี.ค. 63 9 มี.ค. 63 KY8370/KY8369 14,900 14,900 14,900 3,000 

6 มี.ค. 63 10 มี.ค. 63 KY8370/KY8369 14,900 14,900 14,900 3,000 

7 มี.ค. 63 11 มี.ค. 63 KY8370/KY8369 13,900 13,900 13,900 3,000 

11 มี.ค. 63 15 มี.ค. 63 KY8370/KY8369 14,900 14,900 14,900 3,000 

12 มี.ค. 63 16 มี.ค. 63 KY8370/KY8369 14,900 14,900 14,900 3,000 

13 มี.ค. 63 17 มี.ค. 63 KY8370/KY8369 14,900 14,900 14,900 3,000 

14 มี.ค. 63 18 มี.ค. 63 KY8370/KY8369 14,900 14,900 14,900 3,000 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตั๋วเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ปตามรายการท่ีระบุ กรุงเทพฯ – คุนหมิง - กรุงเทพฯ สายการบิน Kunming Airlines (KY) เป็นตั๋ว

หมู่คณะ 
✓ ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) 
✓ ค่าโรงแรมตลอดการเดินทาง (พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน) (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเด่ียว) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น ้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ – ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่าวีซ่าท่องเท่ียวเข้าประเทศจีนแบบกรุ๊ป (พาสปอร์ตไทย และ ไป - กลับพร้อมคณะเท่านั้น!! )  

 **กรณีมีวีซ่าอยู่แล้ว , เล่ือน/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการเดินทาง จะไม่สามารถหักคืนค่าวีซ่า และไม่สามารถน าวีซ่านี้ไปใช้ในการ
เดินทางคร้ังอ่ืนๆได้ในทุกกรณี** 
** กรณีต้องย่ืนวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน** (Update 12/12/2562) 
- ไม่รวมช าระเพิม่ส่วนต่างค่าธรรมเนียมย่ืนและด าเนินการ แบบปกติ 4 วันท าการ  ท่านละ 1,000 บาท  
- ไม่รวมช าระเพิม่ส่วนต่างค่าธรรมเนียมย่ืนและด าเนินการ แบบด่วน 2 วันท าการ  ท่านละ 2,000 บาท 
(โปรดจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมล่วงหน้าก่อนย่ืนวีซ่า และส่งเอกสารให้บริษัทอย่างน้อยท่ีสุด 2 วันท าการก่อนวันย่ืนจริง ไม่นับรวม
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดท่ีสถานทูตประกาศและไม่นับรวมวันย่ืน ซ่ึงเอกสารจะอยู่กับสถานทูตไม่สามารถดึงเอกสารกลบัมา
ระหว่างตรวจพจิารณาได้) 

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่
คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหาร และเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ, โทรศัพท์ - โทรสาร, มินิบาร์ ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อบุัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถกูปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นย่ืนวีซ่าหมู่คณะ ลกูค้าต้องเป็นผู้ด าเนินการย่ืนวีซ่าด้วยตนเอง 

 ค่าวีซ่าจีนส าหรับชาวต่างชาติ และต่างด้าว 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 1,000 บาท/ท่าน (เด็กช าระเท่าผู้ใหญ่)  

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพงึพอใจ 
 
 



 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง 
1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง ช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระเต็มจ านวน) ส่วนที่เหลือพร้อมค่าวีซ่า

ช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 10 ท่านขึน้ไป มีหัวหน้าทัวร์ไทย (ขนาดของกรุ๊ปไซส์อาจปรับเพิม่ขึน้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า) กรณีผู้เดินทางมีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เล่ือนวันเดินทาง หรือยกเลกิการ
เดินทางโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 - 10 วันก่อนการเดินทาง 

3. กรณียกเลกิ หากท่านยกเลิกการเดินทางหลังช าระค่ามัดจ าหรือช าระเต็มจ านวนแล้ว การเล่ือนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เท่ากับการยกเลิก
ทัวร์ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยต้องส่งเอกสารด าเนนิการวีซ่าของผู้
เดินทางอย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทาง 

4. กรณีทีม่ีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง
ก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทัวร์ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบนิโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หาก
เกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณ ี
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เที่ยวบิน, ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือ

เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได้ ) 
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลกิบนิ, การประท้วง,                 การนัดหยุด

งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพบิตัิทางธรรมชาติ (ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี ้ในกรณีที่
เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการ
ท่องเท่ียว (ลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

➢ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่จากท่าน กรณีที่ท่านไม่สามารถไปเข้าชมร้านจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองตามโปรแกรม
ทัวร์ เช่น ร้านบัวหิมะ ร้านใบชา ร้านผ้าไหม ร้านหยกหรือจิวเวลร่ี ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวและสร้างรายได้ให้ท้องถิน่ของ
องค์การท่องเท่ียวท้องถิน่ เน่ืองจากการเข้าชมร้านค้าเหล่านีจ้ะได้รับการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนจากองค์การท่องเท่ียวท้องถิน่ ซ่ึงมีผล
ท าให้ค่าทัวร์ถูกลง ดังนั้นหากท่านไม่เข้าชมร้านใดร้านหนึง่ท่ีระบใุนโปรแกรมข้างต้นหรือท้ังหมด ย่อมส่งผลให้ค่าทัวร์แพงขึน้ เน่ืองทาง
ทัวร์ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดการเข้าชมร้านค้าฯ ซ่ึงทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องเรียกเกบ็ค่าทัวร์เพิม่จากท่านนอกเหนือจากที่ได้
แจ้งไว้ 



 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบุัตเิหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ หากมี
การปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามนัหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตมีัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบนิพเิศษ 
เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

➢ ในกรณขีอง PASSPORT นั้น จะต้องไม่มกีารช ารุด เปียกน ้า การขดีเขียนรูปต่าง ๆ หรือแม้กระท่ังตราป๊ัมลายการ์ตนู ท่ีไม่ใช่การประทับตรา
อย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองของท่าน ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ี
ชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

➢ รายการทัวร์นีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอทีต้่องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึง่ หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจาก              สายการบิน และ
โรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงช าระค่าใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 

กรณีย่ืนวีซ่าแบบกรุ๊ป : เอกสารท่ีใช้ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) 
➢ ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย สแกนหนา้พาสปอร์ต สีท่ีชดัเจน หรือ

ถ่ายจากมือถือ แบบเตม็หนา้คูต่ามตวัอยา่ง จะตอ้งเห็นรายละเอียดครบถว้นชดัเจน ไม่ตกขอบเล่ม ไม่ด า ไม่เบลอ และห้ามขดีเขียนลงบน
หนา้หนงัสือเดินทางและรูปถ่ายโดยเด็ดขาด (หนงัสือเดินทางตอ้งไม่มีการ ช ารุดใด ๆ ทั้งส้ิน มิเช่นนั้น เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ - ออกเมือง 
จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้ 



 

➢ รูปถ่าย รูปสีขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น หน้าตรง เห็นหน้าชัดเจน เห็นใบหู ไม่ยิ้มเห็นฟัน เก็บผมให้เรียบร้อย   ห้ามสวมใส่
เคร่ืองประดบัใด ๆ เส้ือตอ้งเป็นสีเขม้ เป็นชุดสุภาพ ห้ามใส่เส้ือแขนกุด, เส้ือท่ีโชวต์ั้งแต่ไหล่ลงมา, ชุดหน่วยงานราชการ, ชุดครุย 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา 

• ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัรตวัจริง 
• ส าเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
• ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นบิดามารดา 
• กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมญาต ิ

• ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร (ใบเกิด) ตวัจริง 
• ส าเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
• ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นบิดามารดา 
• กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
• ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกให้โดยเขตหรือท่ีว่าการอ าเภอเท่านั้น โดยแสดงความสัมพนัธ์ว่าเก่ียวขอ้งกบัผูเ้ดินทาง

อยา่งไร ตอ้งมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา 



 

กรณีย่ืนวีซ่าเดี่ยว : เอกสารท่ีใช้ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) 
➢ หนังสือเดินทางเล่มจริง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบัเข้าประเทศไทย และต้องมีหน้าว่าง  ส าหรับ

ประทบัตราวีซ่าและตราเขา้ - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   (ตอ้งไม่มีการช ารุดใด ๆ ทั้งส้ิน มิเช่นนั้นเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้ - ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้ 

➢ รูปถ่าย รูปสีขนาด 2 น้ิว  พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น หน้าตรง เห็นหน้าชัดเจน เห็นใบหู คิ้ว ไม่ยิ้มเห็นฟัน เก็บผมให้เรียบร้อย ห้ามสวมใส่
เคร่ืองประดบัใด ๆ เส้ือตอ้งเป็นสีเขม้ เป็นชุดสุภาพ ห้ามใส่เส้ือแขนกุด, เส้ือท่ีโชวต์ั้งแต่ไหล่ลงมา, เส้ือซีทรู, เส้ือลูกไม,้ ชุดหน่วยงาน
ราชการ, ชุดครุย **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น ห้ามถ่ายรูปเองและต้องไม่ใช่สติกเกอร์ รูปพิมพ์
จากคอมพิวเตอร์** 

➢ กรอกเอกสารในแบบฟอร์มประกอบการย่ืนวีซ่าท้ายโปรแกรม กรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษให้ครบถว้น เพื่อผลประโยชน์ของตวัท่านเอง 
โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบพบขอ้มูลเทจ็ อาจมีการระงบัการออกวีซ่าเล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา 

• ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัรตวัจริง 
• ส าเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
• ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นบิดามารดา 
• กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมญาติ 

• ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร (ใบเกิด) ตวัจริง 
• ส าเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
• ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นบิดามารดา 
• กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
• ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกให้โดยเขตหรือท่ีว่าการอ าเภอเท่านั้น โดยแสดงความสัมพนัธ์ว่าเก่ียวขอ้งกบัผูเ้ดินทาง

อยา่งไร ตอ้งมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา 

โปรดอ่านรายละเอยีดข้อมูลท่ีต้องทราบส าหรับการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน 
1. สถานทูตจีนอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิม่เติมหรือเปลี่ยนระเบียบอันเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
2. วีซ่าผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ขึน้อยู่กับดุจพนิิจของสถานทูตเป็นผู้พจิารณาท้ังหมด 
3. เอกสารเรียกเก็บเพิม่เติม กรณีขอวีซ่าเดี่ยว สาวประเภทสอง ดารา นักข่าว 

• หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็น 
• หนงัสือช้ีแจงตวัเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุว่าไปเพ่ือการท่องเท่ียวเทา่นั้น 
• ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขั้นต ่า 50,000 บาท  
• ส าเนาทะเบียนบา้น + ส าเนาบตัรประชาชน  

**กรณี สาวประเภทสอง  ผูเ้ดินทางตอ้งเดินทางมาโชวต์วัท่ีสถานทูต** 
**กรณี ดารา และนกัข่าว ไม่ตอ้งโชวต์วั แต่หากสถานทูตเรียก ตอ้งมา** 

 



 

4. เอกสารเรียกเก็บเพิม่เติม กรณขีอวีซ่าของบุคคลท่ีเกิดท่ีจีน, ไต้หวัน, ฮ่องกง, มาเก๊า 
ใบเปล่ียนสัญชาติ / PASSPORT จีนเล่มเก่า / PASSPORT ไทยเล่มเก่า ท่ีมีวีซ่าจีนในเล่ม / ใบถ่ินท่ีอยู่ / เอกสารอื่น ๆ หากมีโปรดแนบมาดว้ย / 

ในกรณีท่ีเอกสารหาย ตอ้งไปแจง้ความท่ีสถานีต ารวจและน าใบแจง้ความมาประกอบการย่ืนวีซ่า 
** กรณีบุคคลท่ีเกิด จีน / ไตห้วนั / ฮ่องกง / มาเก๊า   ไม่ไดใ้ชเ้วลายื่นแค่ 4 วนัท าการ 
ใชเ้วลาก่ีวนันั้นขึ้นอยูก่บัทางสถานทูตพิจารณา โปรดเผื่อเวลาส าหรับย่ืนวีซ่า** 

5. ผู้ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการท าวีซ่าจีน ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการ
อนุญาตให้เขา้ - ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแล
บตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

6. ผู้ถือพาสปอร์ตประเทศยุโรปท่ีเข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้ โดยมีประเทศดังนี้ 
ออสเตรีย  เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย ลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 

เนเธอร์แลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด ์เอสโทเนีย 
7. ส าหรับท่านท่ีเคยเดินทางไป 24 ประเทศดังนี ้ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีนได้ ต้องย่ืนวีซ่าเด่ียว 
อิสราเอล / อัฟกานิสถาน / ปากีสถาน / อุซเบกิสถาน / ทาจิกิสถาน / เติร์กเมนิสถาน / คาซัคสถาน / อิรัก / อิหร่าน / อียิปต์ / ซีเรีย / ซาอุดิอาระเบีย 

/ เลบานอน / อินเดีย /  ศรีลังกา / ลิเบีย / ซูดาน / แอลจีเรีย / ไนจีเรีย / ตุรกี / เยเมน / โอมาน / จอร์แดน / โซมาเรีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มกรอกเอกสารเพ่ือประกอบการย่ืนขอวซ่ีาเดี่ยวเข้าประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอยีดให้ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริงเพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   

( MISS / MRS. / MR.) NAME ................................................................... SURNAME...................................................................... 

โทรศัพท์มือถือของตนเองที่ติดต่อได้...........................................................อีเมล................................................................................. 

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตอาจจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

สถานภาพ        โสด     แต่งงาน      หม้าย       หย่า    

 จดทะเบียน      ไม่ได้จดทะเบียน      ช่ือคู่สมรส.......................................................................................................................

ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................... 

ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................................................................. 

ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).............................................................................................................. 

...........................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร......................................  

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคย เดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว  เมือง........................................................ 

เม่ือวันที่.................เดือน.................................ปี...........................   ถึง วันที่....................เดือน................................ปี.......................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่   ไม่เคย   เคย  โปรดระบุ............................................................................. 

เม่ือวันที่....................เดือน................................ปี............................  ถึง วันที่..................เดือน...............................ปี........................... 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

• ( MISS / MRS. / MR.)  NAME - SURNAME........................................................................................................................ 

               ความสัมพนัธ์ ......................................................................... อาชีพ...................................................................................... 

• ( MISS / MRS. / MR.)  NAME - SURNAME........................................................................................................................ 

               ความสัมพนัธ์ ......................................................................... อาชีพ...................................................................................... 

บุคคลที่ติดต่อได้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน...................................................เบอร์........................................ความสัมพนัธ์............................ 

หมายเหตุ 
** หากเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกใน

ภายหลัง ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง โปรดท าความระเบียบอย่างเคร่งครัด จึงขออภัยมา ณ ที่นี้   
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 02-2450888 


