
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

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

Kunming Airlines (KY) โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกด้านเอกสารและการเช็คอินแก่ทกุท่าน 
21.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยเที่ยวบิน KY 8370 (บริการอาหารและน ้าด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้เวลา

บิน 2 ช่ัวโมง 20 นาที+) 

 
 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย • คุนหมิง • กุ้ยโจว • เมืองซิงอี้ • ภูเขาหม่ืนยอด (รวมรถแบตเตอร่ี)  • 
ล่องเรือทะเลสาบหม่ืนยอด • เมืองอันชุน                                                                           (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

00.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  
ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระและน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 

ที่พัก โรงแรม HUI SHANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางไปยงัเขตมณฑลกุย้โจว อนัมีเมืองกุย้หยางเป็นเมืองหลวงของมณฑล ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียง

ใตข้องประเทศจีน มีพ้ืนที่ขนาด 1 ใน 3 ของประเทศไทยคือประมาณ 176,167 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้ง
มณฑลราว 40 ลา้นคน ส่วนใหญ่เป็นชาวฮัน่ สภาพภูมิประเทศเป็นแบบเทือกเขาสูง โดยเฉพาะดา้นตะวนัตก 
ส่วนดา้นตะวนัออกและใตพ้ื้นที่ค่อนขา้งราบ พ้ืนที่สูงเฉลี่ย 1,000 เมตรจากระดบัน ้าทะเล อุณหภูมิเฉลี่ยตลอด



 

ทั้งปี 14 -16 องศาเซลเซียส เยน็สบายตลอดทั้งปี น าท่านเดินทางไปยงัซิงอี ้ (ระยะทางประมาณ 297 กิโลเมตร 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ) เมืองเล็ก ๆ ที่ซ่อนตวัอยู่ในหุบเขา ตั้งอยู่ทางภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของ
มณฑลกุย้โจว อาณาเขตติดต่อกบัมณฑลยูนนาน เมืองซิงอี้ เป็นศูนยก์ลางการคา้ที่ส าคญัแห่งหน่ึง ปัจจุบนัมี 
การคมนาคมที่สะดวกสบาย และยงัเป็นเมืองที่พฒันาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและธรณีวิทยาอย่างรวดเร็ว
ในระยะเวลาไม่ก่ีปีที่ผ่านมา 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชม ภูเขาหม่ืนยอด (รวมรถแบตเตอร่ี) หรือช่ือที่ชาวจีนเรียกคือ ว่านเฟิงหลิน ส่ิงมหัศจรรย์ทาง

ธรรมชาติที่น่าทึ่ง บริเวณน้ี เมื่อหลายลา้นปีก่อนเคยอยู่ใตท้อ้งมหาสมุทร การเคลื่อนตวัของเปลือกโลกท าให้
น ้ าเหือดหายไป เนินเขาหินปูนกว่าหมื่นลูกที่เคยอยู่ใตน้ ้ าได้ยา้ยขึ้นมาเรียงรายยาวสุดลูกหูลูกตา ครอบคลุม
พ้ืนที่กวา้งใหญ่เป็นพนั ๆ ตารางกิโลเมตร กลายเป็นทศันียภาพราวกบัภาพวาดสีน ้าของจีนสมยัโบราณ ให้ท่าน
นั่งรถแบตเตอร่ีพร้อมชมวิวธรรมชาติโดยรอบแบบพาโนรามาจากมุมสูง เห็นเป็นเนินเขาสลบัซับซ้อนไม่มี
จุดส้ินสุด รวมทั้งหมู่บา้นและสายน ้าที่ผสมผสานกนัออกมาไดอ้ยา่งลงตวั 

 หลังจากนั้นน าท่านเดินทางไปยงัทะเลสาบหม่ืนยอด น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบหม่ืนยอด หรือ ว่านเฟิงหู 
สัมผสับรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติที่ถูกรายลอ้มไปดว้ยวิวภูเขาหมื่นยอด ที่น่ีเป็นทะเลสาบทีใ่ชผ้ลิตพลงังาน
ไฟฟ้าได้รับการพัฒนาหลังจากเขื่อน Tianshengqiao แล้วเสร็จ ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้พบกับ           
ปราสาทลึกลบักลางน ้า ที่นักท่องเที่ยวเรียกกนัว่าช่ือ Xingyi Castle ปราสาทจ าลองที่สร้างขึ้นมาบนเกาะลอย
กลางน ้ า มีทางเช่ือมเล็ก ๆ ทอดตัวมายงั อาคารแห่งน้ีแต่เดิมเป็นบ่อนแต่ถูกรัฐบาลปิดระงับ ปัจจุบันจึงมี       



 

โปรเจ็คปรับปรุงเป็นที่พกัเพื่อส าหรับนกัท่องเที่ยวในอนาคต มองดูแลว้ปราสาทแห่งน้ีเหมือนปราสาทดิสนียท์ี่
ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา สวยงามเป็นอย่างมาก หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอนัชุน (ระยะทางประมาณ 
180 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม LAN BO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่สาม เมืองอันชุน • สวนซากุระผิงป้า (รวมรถแบตเตอร่ี) • คุนหมิง                                            (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
 น าท่านชมความงดงามเหนือค าบรรยายในฤดูใบไมผ้ลิ ณ สวนซากุระผิงป้า (รวมรถแบตแตอร่ี) ที่น่ีมีพ้ืนที่

ครอบคลุมถึงสองเมือง คือเมืองอนัชุนและเมืองกุย้หยาง เกลียวคลื่นสีชมพูขาวของซากุระกว่า 5 แสนตน้ บน
พ้ืนที่กว่า 6,000 ไร่น้ี ไม่ไดเ้กิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เพราะที่น่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่เพาะปลูกไมด้อกที่ใหญ่ที่สุดใน
มณฑลกุย้โจว ซ่ึงเร่ิมเปิดด าเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1999 และยงัมีพนัธ์ุไมอ้ื่น ๆ  อีกกว่า 10 ชนิด เช่น ตน้หอม
หมื่นลี้ , ตน้เมเป้ิลแดง, ตน้การบูร, ตน้ซีดาร์, ตน้แมกโนเลีย เพาะปลูกชามากกว่า 2,000 ไร่ และตน้พีชอีกกว่า 
3,000 ไร่ โดยทั้งหมดแลว้กินพ้ืนที่กว่า 24,000 ไร่ รายรอบอยู่ทัว่บริเวณชายฝ่ัง “ทะเลสาบหงเฟิง” ซ่ึงไดรั้บ
การขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งที่ราบสูง” สีน ้ าเงินของทะเลสาบตดักบัสีชมพูขาวของดอกซากุระ เกิดเป็น



 

ภาพทิวทศัน์ที่งดงามเกินบรรยายและมีช่ือเสียงไปทั่วโลกราวกบัสวรรค์บนดิน  มีผูค้นจ านวนมากที่ไดเ้ห็น
ภาพยงัเขา้ใจผิดว่าเป็นสถานที่ที่ไม่มีอยูจ่ริง 

  **ดอกซากุระที่น่ีแบ่งออกเป็นเป็นพนัธ์ุที่ออกดอกตอนตน้เป็นดอกสีขาวอมชมพู และตอนปลายเป็นดอก             

สีชมพูเข้ม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปี โดยปกติแล้วซากุระในกุย้โจวจะผลิบานตั้งแต่ช่วงต้นเดือน
มีนาคมไปจนถึงตน้เดือนเมษายน ทั้งน้ีการผลิบานของดอกซากุระมากหรือน้อยขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในแต่
ละปี กรณีที่ดอกซากุระยงัไม่บานหรือหมดฤดูกาลก่อนก าหนด บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถเปลี่ยน
รายการท่องเที่ยวอื่นทดแทนได*้* 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเยือน คุนหมิง เมืองหลวงแห่งมณฑลยูนนาน เป็นเมืองท่าใหญ่อนัดบั 4 ของจีนรองจากเซ่ียงไฮ ้ปักก่ิง 

และกวางโจว ในภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจีน เป็นนครระดบัจงัหวดั ศูนยก์ลางทางการเมือง เศรษฐกิจ 



 

คมนาคม และวฒันธรรมของมณฑล สภาพอากาศ ฤดูหนาวไม่หนาวจดั และฤดูร้อนไม่ร้อนมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 
15 -18 องศาเซลเซียส เน่ืองจากมีสภาพอากาศเยน็สบายตลอดปี คุนหมิงจึงไดส้มญานามว่าเป็น เมืองแห่งฤดู
ใบไม้ผลิ 

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

วันที่ส่ี ร้านบัวหิมะ • เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอร่ี+กระเช้า)  • ประตูม้าทองไก่หยก • ถนนคนเดินจินป้ีลู่  •                                       
ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                   (เช้า/กลางวัน/) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
น าท่านแวะชอปปิง ร้านบัวหิมะ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือที่รู้จกักนัดีในช่ือ บวัหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในดา้น
รักษาแผลไฟไหม ้ พุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้นขนาดแทข้องชาวจีน 

จากนั้น  น าท่านชม เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอร่ี+กระเช้า) ตั้งอยูห่่างจากศูนยก์ลางเมืองคุนหมิงประมาณ 28 กิโลเมตร 
มีประวตัิความเป็นมากว่า 1,000 ปี เขาซีซานแห่งน้ีท่านจะได้พบกบัทิวทศัน์อนังดงามของตวันครคุนหมิง 
เบื้องล่างและทะเลสาบเตียนฉืออนักวา้งใหญ่สุดสายตา ไดรั้บการขนานนามว่า "ไข่มุกทอแสงแห่งที่ราบสูง" 
เรียกไดว่้าเป็นวิวทองค าเลยก็ว่าได ้  ส่ิงส าคญัไม่แพก้นัคือการไดสั้กการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิที่ประจ าอยูต่ามต าแหน่ง
ต่าง ๆ ขึ้นไปตามทางเดินเลียบไหล่เขา ไฮไลท์ส าคัญ!! การลอดซุ้มประตูมงักรหลงเหมินซ่ึงสร้างขึ้นในสมยั



 

ราชวงศ์หมิง เช่ือกนัว่าเป็นประตูแห่งความมงคล ผูใ้ดไดล้อดจะประสบแต่ความส าเร็จโชคดี เจริญรุ่งเรือง 
คา้ขายมีก าไร ทรัพยสิ์นเพ่ิมพูน คิดหวงัอะไรก็สมปรารถนา 

 

บนเขาซีซาน มีจุดส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 5 จุด ที่หากใครมาแล้ว ไม่ได้สักการะขอพรถือว่ามาไม่ถึง ได้แก่ 
จุดที่หนึ่ง เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย หรือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ วิธีการขอพรคือเอามือไปจับก้อนทองแลว้อธิษฐาน 
จากนั้น กวกัน ามาใส่กระเป๋าเงินของเรา เช่ือว่าจะท าให้มีเงินทองไหลมาเทมา เพ่ิมพูนไม่ขาดสาย 
 

จุดที่สอง ศาลเจ้าต่ัวเล่าเอีย้ และ รูปป้ันงูพันเต่า หรือ ศาลเจ้าพ่อเสือ สักการะองคเ์ทพเจา้ตัว่เล่าเอี้ย และอยา่ลืม
อธิษฐานขอพรรูปป้ันงูพนัเต่าคือให้ลูบหัวเต่าและตวังูที่พนัอยูโ่ดยรอบ เช่ือว่าจะท าให้อายยืุน สุขภาพแข็งแรง 
 

จุดที่สาม บ่อน ้าศักดิ์สิทธิ์วัวกตัญญู มีเร่ืองเล่าว่า ววัตวัน้ีใช้เขาเจาะหนา้ผาตรงหินน้ีจนน ้าไหลออกมาเป็นบ่อ
เล็ก ๆ ให้เจา้ของไดกิ้น เป็นการส่ังสอนมนุษยว่์าอยา่ฆ่าสัตวเ์พราะเขามีความกตญัญูต่อเจา้ของอยา่งมาก 
 

จุดที่ส่ี ศาลเจ้าแม่กวนอิมส่งลูก คู่รักที่แต่งงานแลว้อยากมีบุตร นิยมมาอธิษฐานขอบุตร 
 

จุดที่ห้า ซุ้มประตูมังกรหลงเหมิน หรือ ศาลเจา้มงักร เพื่ออธิษฐานขอโชคลาภ วาสนา เหลือกินเหลือใช ้วิธีการ
คือใช้มือขา้งหน่ึงลูบแกว้มงักรที่อยู่กลางซุ้มประตูและอีกมือหน่ึงลูบหัวปลาที่แกะสลกัอยู่ขา้ง  ๆ และขอพร 
จากนั้นไปไหวศ้าลเจ้ากุยซิน ขา้ง ๆ ซ่ึงเป็นเทพเก่ียวกบัการศึกษา ขอพรเร่ือง การเรียน การสอบจะดี เหมือน
ในสมยัก่อนใครที่สอบจอหงวนก็จะมาสักการะบูชาเพ่ือความเป็นสิริมงคล 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ขนมจีนข้ามสะพาน 



 

จากนั้น  น าท่านไปยงั ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก ตั้งอยูท่ี่จตุัรัสใจกลางเมืองคุนหมิง มีอายรุ่วม 400 ปี สร้าง
ขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและป้ีจี จนเป็นที่มาของช่ือถนนแห่งน้ี ช่วงแดดร่มลมตก               
หากอากาศดี ๆ จะมี นกัร้อง นกัแสดง มาท าการแสดงโชวบ์ริเวณน้ีสร้างบรรยากาศที่ครึกคร้ืน และไม่ควรลืม
แวะเก็บภาพซุ้มประตูที่ประดบัไฟสีทองอร่ามโดดเด่นอยา่งมากในช่วงค ่า เป็นจดุเช็คอินที่ห้ามพลาด  

และบริเวณนั้นเองเป็นยา่นถนนการคา้ที่เก่าแก่และคึกคกัที่สุดของนครคุนหมิง ย่านถนนคนเดินจินป้ีลู่ ให้ท่าน
ได้เพลิดเพลินชอปปิงสินค้ามากมายทั้งสินค้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ สินค้าแฟชั่นวัยรุ่น
ร้านอาหารเคร่ืองด่ืม ขนม ร้านขายของที่ระลึก รวมทั้งเคร่ืองประดับ อัญมณีชั้นเย่ียม และยงัมีส่ิงอ านวย               
ความสะดวกอื่น ๆ  อีกมากมาย นอกจากนั้นแลว้ท่านยงัสามารถเดินเล่นและเก็บภาพถ่ายสวย ๆ  จากตึกอาคาร
แบบสมยัเก่า ซุ้มประตูโบราณที่ยงัคงรูปแบบวฒันธรรมของจีนที่ซ่อนอยู่ตามจุดต่าง ๆ  ทัว่ไปทั้งถนนอีกดว้ย
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

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

 

 

** โรงแรมที่พักและโปรแกรมท่องเทีย่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับความเหมาะสม 



 

เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
โดยค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ** 

 

** นโยบายเพื่อร่วมส่งเสริมสินค้าพืน้เมือง คือร้านผลิตภัณฑ์ บัวหิมะ ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ เน่ืองจากมีผลต่อ
ราคาทัวร์ของทางบริษัทฯ หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรัฐบาลตามที่
ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องช าระค่าชดเชยเพิ่ม ร้านละ 3,500 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่น

จะเป็นผู้เก็บเงินจากลกูค้าโดยตรง ** 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

 

วันเดินทาง ราคา คุนหมิง กุ้ยโจว Pingba Cherry Blossom   
สายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ (KY) 4 วัน 3 คืน 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

6 มี.ค. 63 9 มี.ค. 63 KY8370 / KY8369 10,900 10,900 10,900 3,000 

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

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

12 มี.ค. 63 15 มี.ค. 63 KY8370 / KY8369 13,900 13,900 13,900 3,000 

13 มี.ค. 63 16 มี.ค. 63 KY8370 / KY8369 13,900 13,900 13,900 3,000 

14 มี.ค. 63 17 มี.ค. 63 KY8370 / KY8369 12,900 12,900 12,900 3,000 

18 มี.ค. 63 21 มี.ค. 63 KY8370 / KY8369 12,900 12,900 12,900 3,000 

19 มี.ค. 63 22 มี.ค. 63 KY8370 / KY8369 13,900 13,900 13,900 3,000 

20 มี.ค. 63 23 มี.ค. 63 KY8370 / KY8369 13,900 13,900 13,900 3,000 

21 มี.ค. 63 24 มี.ค. 63 KY8370 / KY8369 12,900 12,900 12,900 3,000 

25 มี.ค. 63 28 มี.ค. 63 KY8370 / KY8369 12,900 12,900 12,900 3,000 

26 มี.ค. 63 29 มี.ค. 63 KY8370 / KY8369 13,900 13,900 13,900 3,000 



 

27 มี.ค. 63 30 มี.ค. 63 KY8370 / KY8369 13,900 13,900 13,900 3,000 

28 มี.ค. 63 31 มี.ค. 63 KY8370 / KY8369 12,900 12,900 12,900 3,000 

2 เม.ย. 63 5 เม.ย. 63 KY8370 / KY8369 13,900 13,900 13,900 3,000 

3 เม.ย. 63 6 เม.ย. 63 KY8370 / KY8369 14,900 14,900 14,900 3,000 

4 เม.ย. 63 7 เม.ย. 63 KY8370 / KY8369 14,900 14,900 14,900 3,000 
 
 

อัตราค่าบริการรวม 
✓ ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ปตามรายการท่ีระบุ กรุงเทพฯ – คุนหมิง - กรุงเทพฯ สายการบิน Kunming Airlines (KY) เป็นต๋ัว

หมู่คณะ 
✓ ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) 
✓ ค่าโรงแรมตลอดการเดินทาง (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน) (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
✓ ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น ้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ – ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่
คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ - โทรสาร, มินิบาร์ ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ 

 ค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติท่ีไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ ลูกค้าต้องเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง 

 ค่าวีซ่าจีนส าหรับชาวต่างชาติ และต่างด้าว 

 ค่าวีซ่าท่องเท่ียวเข้าประเทศจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย และ ไป - กลับพร้อมคณะเท่านั้น!! ) 
** ในกรณต้ีองยื่นวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน** 
- ค่าใช้จ่ายและบริการยื่นวีซ่าเดี่ยว ยื่นแบบปกติ 4 วันท าการ  ท่านละ 2,000 บาท  



 
- ค่าใช้จ่ายและบริการยื่นวีซ่าเดี่ยว ยื่นแบบด่วน 2 วันท าการ  ท่านละ 3,000 บาท 
- (โปรดจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า และส่งเอกสารให้บริษัทอย่างน้อยที่สุด 2 วันท าการก่อนวันยื่นจริง  ไม่นับรวม
วันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดท่ีสถานทูตประกาศและไม่นับรวมวันยื่น ซ่ึงเอกสารจะอยู่กับสถานทูตไม่สามารถดึงเอกสารกลับมา
ระหว่างตรวจพิจารณาได้) 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมท้ังทริป 1,500 บาท / ท่าน (เด็กช าระเท่าผู้ใหญ่)  

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ 
 

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

ช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์ไทย (ขนาดของกรุ๊ปไซส์อาจปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า) กรณีผู้ เดินทางมีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการ
เดินทางโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 - 10 วันก่อนการเดินทาง 

3. กรณียกเลิก หากท่านยกเลิกการเดินทางหลังช าระค่ามัดจ าหรือช าระเต็มจ านวนแล้ว การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เท่ากับการยกเลิก
ทัวร์ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี แต่สามารถหาผู้ เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยต้องส่งเอกสารด าเนินการวีซ่าของ                  
ผู้เดินทางอย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทาง 

4. กรณีท่ีมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อน
ท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทัวร์ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกิด
ข้อผิดพลาดใด ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
➢ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เท่ียวบิน ราคา และรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือ

เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบนิ, การประท้วง,  การนัดหยุดงาน, การก่อ

จลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ 
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ี ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 
ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากผู้ เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการ
ท่องเท่ียว (ลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจ
ของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 



 
➢ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากท่าน กรณีท่ีท่านไม่สามารถไปเข้าชมร้านจ าหน่ายสินค้าพื้นเมืองตามโปรแกรม

ทัวร์ เช่น ร้านบัวหิมะ ร้านใบชา ร้านผ้าไหม ร้านหยกหรือจิวเวลร่ี ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวและสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นของ
องค์การท่องเท่ียวท้องถิ่น เน่ืองจากการเข้าชมร้านค้าเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนจากองค์การท่องเท่ียวท้องถิ่น ซ่ึงมีผล
ท าให้ค่าทัวร์ถูกลง ดังนั้นหากท่านไม่เข้าชมร้านใดร้านหนึ่งท่ีระบุในโปรแกรมข้างต้นหรือท้ังหมด ย่อมส่งผลให้ค่าทัวร์แพงขึน้ เน่ืองทาง
ทัวร์ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดการเข้าชมร้านค้าฯ ซ่ึงทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มจากท่านนอกเหนือจากท่ีได้
แจ้งไว้ 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ หากมี
การปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ  หรือช าระโดยตรง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ 
เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน ้า การขีดเขียนรูปต่าง ๆ หรือแม้กระท่ังตราป๊ัมลายการ์ตูน ท่ีไม่ใช่การประทับตรา
อย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองของท่าน ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

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

➢ กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ี
ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

➢ รายการทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันท่ีนั่งจากสายการบิน และโรงแรม
ท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงช าระค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 

กรณีย่ืนวีซ่าแบบกรุ๊ป : เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) 
➢ ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย สแกนหนา้พาสปอร์ต สีท่ีชดัเจน หรือ

ถ่ายจากมือถือ แบบเต็มหนา้คู่ตามตวัอย่าง จะตอ้งเห็นรายละเอียดครบถว้นชัดเจน ไม่ตกขอบเล่ม ไม่ด า ไม่เบลอ และห้ามขีดเขียนลงบน
หนา้หนงัสือเดินทางและรูปถ่ายโดยเด็ดขาด (หนงัสือเดินทางตอ้งไม่มีการ ช ารุดใด ๆ ทั้งส้ิน มิเช่นนั้น เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ - ออกเมือง 
จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 



 

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

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา 

• ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัรตวัจริง 
• ส าเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
• ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นบิดามารดา 
• กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี่ยนช่ือ 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมญาติ 

• ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร (ใบเกิด) ตวัจริง 
• ส าเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
• ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นบิดามารดา 
• กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี่ยนช่ือ 
• ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกให้โดยเขตหรือท่ีว่าการอ าเภอเท่านั้น โดยแสดงความสัมพนัธ์วา่เก่ียวขอ้งกบัผูเ้ดินทาง

อย่างไร ตอ้งมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรณีย่ืนวีซ่าเดี่ยว : เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) 
➢ หนังสือเดินทางเล่มจริง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลับเข้าประเทศไทย และต้องมีหน้าว่าง  ส าหรับ

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

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

➢ กรอกเอกสารในแบบฟอร์มประกอบการยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรม กรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษให้ครบถว้น เพ่ือผลประโยชน์ของตวัท่านเอง 
โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบพบขอ้มูลเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่าเล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา 

• ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัรตวัจริง 
• ส าเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
• ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นบิดามารดา 
• กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี่ยนช่ือ 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมญาติ 

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

อย่างไร ตอ้งมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา 

โปรดอ่านรายละเอียดข้อมูลที่ต้องทราบส าหรับการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน 
1. สถานทูตจีนอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบอันเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
2. วีซ่าผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ขึน้อยู่กับดุจพินิจของสถานทูตเป็นผู้พิจารณาทั้งหมด 
3. เอกสารเรียกเก็บเพิ่มเติม กรณีขอวีซ่าเดี่ยว สาวประเภทสอง ดารา นักข่าว 

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

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

4. เอกสารเรียกเก็บเพิ่มเติม กรณีขอวีซ่าของบุคคลที่เกิดท่ีจีน, ไต้หวัน, ฮ่องกง, มาเก๊า 



 
ใบเปลี่ยนสัญชาติ / PASSPORT จีนเล่มเก่า / PASSPORT ไทยเล่มเก่า ท่ีมีวีซ่าจีนในเล่ม / ใบถิ่นท่ีอยู่ / เอกสารอื่น ๆ  หากมีโปรดแนบมาดว้ย / 

ในกรณีท่ีเอกสารหาย ตอ้งไปแจง้ความท่ีสถานีต ารวจและน าใบแจง้ความมาประกอบการยื่นวีซ่า 
** กรณีบุคคลท่ีเกิด จีน / ไตห้วนั / ฮอ่งกง / มาเก๊า   ไม่ไดใ้ชเ้วลายื่นแค่ 4 วนัท าการ 
ใชเ้วลาก่ีวนันั้นขึ้นอยู่กบัทางสถานทูตพิจารณา โปรดเผ่ือเวลาส าหรับย่ืนวีซ่า** 

5. ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการท าวีซ่าจีน  ท่านจะต้องรับผิดชอบใน                    
การอนุญาตให้เขา้ - ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแล
บตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์

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

เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ เอสโทเนีย  
7. ส าหรับท่านท่ีเคยเดินทางไป 24 ประเทศดังนี้ ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีนได้ ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว 
อิสราเอล / อัฟกานิสถาน / ปากีสถาน / อุซเบกิสถาน / ทาจิกิสถาน / เติร์กเมนิสถาน / คาซัคสถาน / อิรัก / อิหร่าน / อียิปต์ / ซีเรีย / ซาอุดิอาระเบยี 

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

แบบฟอร์มกรอกเอกสารเพ่ือประกอบการย่ืนขอวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน 



 

**กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   

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

โทรศัพท์มือถือของตนเองที่ตดิต่อได้...........................................................อเีมล................................................................................. 

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูอาจจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

สถานภาพ        โสด     แต่งงาน      หม้าย       หย่า    

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

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

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

ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)................................................................................................................. 

ที่อยู่สถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).............................................................................................................. 

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

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจนีหรือไม่     ไม่เคย     เคย เดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว  เมือง........................................................ 

เม่ือวนัที่.................เดือน.................................ปี...........................   ถึง วันที่....................เดือน................................ปี.......................... 

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

เม่ือวนัที่....................เดือน................................ปี............................  ถึง วนัที่..................เดือน...............................ปี........................... 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

บุคคลที่ตดิต่อได้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน...................................................เบอร์........................................ความสัมพนัธ.์........................... 

หมายเหต ุ
** หากเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกใน

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


