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วนัแรก กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ                                                                                                     (-/-/SNACK BOX) 
23.55 น. พร้อมกนัที ่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 10 Row W เคาน์เตอร์สายการบินซานตง 

SHANDONG AIRLINES (SC) โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
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วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย • ถ่างเตี้ยน • ภูเขาหิมะเจียวจ่ือ 
(รวมรถแบตแตอร่ี+กระเช้า)                                                                                             (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

03.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยเทีย่วบิน SC 8886  (ใช้เวลาบิน 2 ช่ัวโมง 20 นาท+ี) 
05.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแลว้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเยือน คุนหมิง เมืองหลวงแห่งมณฑลยูนนาน เป็นเมืองท่าใหญ่อนัดบั 4 ของจีนรองจากเซ่ียงไฮ ้ปักก่ิง 

และกวางโจว ในภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจีน เป็นนครระดบัจงัหวดั ศูนยก์ลางทางการเมือง เศรษฐกิจ 
คมนาคม และวฒันธรรมของมณฑล สภาพอากาศ ฤดูหนาวไม่หนาวจดั และฤดูร้อนไม่ร้อนมาก อุณหภูมิเฉล่ีย 
15 -18 องศาเซลเซียส เน่ืองจากมีสภาพอากาศเยน็สบายตลอดปี คุนหมิงจึงไดส้มญานามวา่เป็น เมืองแห่งฤดู
ใบไม้ผล ิ น าทุกท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเจียวจ่ือ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน ไปยงัจุดหมาย ภูเขาหิมะเจียวจ่ือ (รวมรถแบตเตอร่ี+กระเช้า) เขตปกครองตนเองลู่ชว ัน่  เป็นภูเขาหิมะท่ีอยู่

ใกลเ้มืองคุนหมิงมากท่ีสุด มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 4,223 เมตร  ให้ท่านน่ังรถแบตเตอร่ีของทางอุทยาน                
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 - 30 นาที)  ถึงสถานีกระเชา้น าท่านน่ังกระเช้าข้ึนสู่ดา้นบนของภูเขาพร้อมชมวิว
ทิวทศัน์ ในช่วงหนา้หนาว ระหวา่งทางเดินจะไดพ้บกบัพืชพรรณตามฤดูกาล น ้ าของน ้ าตกท่ีจบัตวัเป็นน ้ าแข็ง
พาดผา่นหินผาสูงสวยงามแปลกตา ใหท้่านไดถ่้ายภาพเป็นท่ีระลึกกนัอยา่งเต็มอ่ิม ในแต่ละช่วงฤดูกาลท่ีน่ีจะมี
ทิวทศัน์ท่ีน่าท่ึงแตกต่างกนัไปในแต่ละฤดู สีเขียวในฤดูใบไมผ้ลิ สีน ้ าเงินในฤดูร้อน สีทองในฤดูใบไมร่้วง 
และขาวนวลในฤดูหนาว  
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พฤศจิกายน – มนีาคม : ฤดูใบไม้ร่วง เข้าฤดูหนาว ถึงต้นฤดูใบไม้ผลิ 
ชมทวิทัศน์ภูเขาปกคลุมไปด้วยหิมะบนยอดเขา ธารน า้ทีจั่บตัวเป็นน า้แข็งดูสวยงามแปลกตา  

เมษายน – ตุลาคม :  ฤดูใบไม้ผลแิละฤดูร้อน  
ชมความงามดอกอาซาเลยีหรือทีค่นไทยนิยมเรียกว่า กุหลาบพนัปี และดอกไม้นานาพรรณ  

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  เพลิดเพลินกบัทศันียภาพท่ีงดงามตลอดสองขา้งทาง 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั โรงแรม WANG TONG HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

วนัทีส่าม ตงชวน • แผ่นดินสีแดงตงชวน • ไร่สตรอว์เบอร์ร่ี • ถ า้ไซอิว๋ • สะพานแก้ว (รวมสไลเดอร์ขากลบั) 
                                                                                                                                                            (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
จากน้ัน เดินทางสู่ ตงชวน หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ หงถู่ตี้ ซ่ึงแปลว่า แผ่นดินสีแดง อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของ               

คุนหมิง ถือเป็นหน่ึงในทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสุดของดินสีแดงในโลก มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลบัซบัซ้อน สีสัน
สดใสน่าสนใจ น าท่านชมแผ่นดินสีแดงแห่งตงชวน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาเพาะปลูกดอกไมแ้ละพืชผกัตาม
แปลงต่าง ๆ เช่น ขา้วโพด ขา้วโอต๊ หลากหลายสี ตดักบัดินสีแดง เกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็ก และแร่
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ธาตุอ่ืน ๆ ในเน้ือดิน จึงได้รับการขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี จึงท าให้พื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นทศันียภาพท่ี
สวยงาม เป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมแวะมาเก็บภาพบรรยากาศเม่ือมาเยอืน  

 

** ทวิทัศน์เป็นไปตามสภาพอากาศและช่วงเวลาเพาะปลูก** 
 ระหว่างทาง น าท่านเยี่ยมชม ไร่สตรอว์เบอร์ร่ี ให้ทุกท่านไดล้องชิมสตรอวเ์บอร์ร่ีสด ๆ จากทางไร่ รสชาติ

หวานฉ ่ า  เ ป็นท่ี ช่ืนชอบของนักท่องเ ท่ียวท่ีมาเยือนและย ัง เป็นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย                                  
ใหทุ้กท่านสามารถเลือกซ้ือกลบัเป็นของฝาก ราคาประมาณ 40 หยวนต่อกิโลกรัม 

 
 

   **(การเยีย่มชมไร่สตรอวเ์บอร์ร่ี ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในฤดูกาลนั้น ๆ กรณีท่ีผลสตรอวเ์บอร์ร่ีไม่สามารถเก็บ
ได้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ เน่ืองจากไร่สตรอวเ์บอร์ร่ีแห่งน้ีไม่มีค่าเขา้ และงดการ
เปล่ียนแปลงหรือทดแทนรายการดงักล่าว )** 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน  น าท่านเดินทางสู่ ถ ้าไซอิ๋ว ตั้งอยู่ในเมืองคุนหมิง เคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครโทรทศัน์เร่ืองไซอ๋ิวจริง ๆ                   

ดา้นในเป็นถ ้าขนาดใหญ่มีการตกแต่งไฟแสงสีอยา่งสวยงาม ไดรั้บการขนานนามวา่ เป็นถ ้าท่ีแปลกประหลาด 
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อนัดบั 1 ภายมีคาสตหิ์นปูนงอกโดยธรรมชาติ ถ ้าไซอ๋ิวแบ่งออกเป็นหลายห้องโถง เช่น ถ ้ าไซอ๋ิว ถ ้ ากวนอิม 
เป็นตน้  
จากนั้น น าท่านไปยงั สะพานแก้ว 5D ซ่ึงเช่ือมระหวา่งหุบเขา มีความยาว 250 เมตร และกวา้ง 2 เมตร ช่วงต ่า
ท่ีสุดของสะพานและพื้นดินอยูท่ี่ 200 เมตร เป็นสะพานกระจกท่ียาวท่ีสุดในมณฑลยูนนานท่านสามารถเดิน
เล่นถ่ายภาพทา้ความหวาดเสียวกบัพื้นกระจกใสมองทะลุหุบเขาดา้นล่าง และสนุกกบัการลงสไลเดอร์ ยาว 
1,500 เมตร ลงไปตามทาง โดยใชเ้วลาเพียง 1 - 2 นาที ก็สามารถลงถึงดา้นล่างไดแ้ลว้ 

 หมายเหตุ** หากท่านไม่สะดวกลงสไลเดอร์ สามารถเดินลงไดต้ามปกติ แต่ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากราคารวมกบัค่าเขา้ถ ้ าอยู่แลว้ สะพานแกว้และสไลเดอร์จ าเป็นตอ้งตรวจสอบ
และรักษาความปลอดภยัอยา่งสูงอยูต่ลอดจากรัฐบาลจีน ดงันั้น หากไม่เปิดให้นกัท่องเท่ียวเขา้ชม อนัเน่ืองจาก
สภาพอากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวย ทราบโดยทัว่กนัวา่ เพื่อความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวทั้งส้ิน 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! สุกีเ้ห็ดสมุนไพร 
ทีพ่กั โรงแรม YI SHANG HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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วนัทีส่ี่ ร้านบัวหิมะ • วดัหยวนทง • อุทยานน ้าตกคุนหมิง • ประตูม้าทองไก่หยก • อิสระช้อปป้ิงถนนคนเดินจินป้ีลู่   • 
ท่าอากาศยายนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย                                                                             (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
 น าท่านแวะชอ้ปป้ิง ร้านบัวหิมะ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ บวัหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในดา้น

รักษาแผลไฟไหม ้ พุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น ร้านบวัหิมะและศูนยน์วดแพทยแ์ผน
โบราณจีนนวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเม่ือยลา้กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้ าใคร จากนั้น
อิสระชอ้ปป้ิง ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ รวมถึงสินคา้ของท่ีระลึกพื้นเมืองต่าง ๆ เป็นของฝาก  

จากน้ัน  น าท่านเขา้ชม วัดหยวนทง  อารามทางพระพุทธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กวา่ 1,200 ปี สร้าง
ข้ึนมาตั้งแต่สมยัราชวงศถ์งั วดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน ภายในวดัตกแต่งร่มร่ืนสวยงาม กลางลาน
มีสระน ้าขนาดใหญ่ มีสะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหล่ียมกลางสระดา้นหลงัวดั เป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปพระพุทธชินราช (จ าลอง) ซ่ึงพลเอกเกรียงศกัด์ิ ชมะนนัทน์นายกรัฐมนตรีคนท่ี 15 ของไทย ให้
อญัเชิญไปประดิษฐานไว  ้ เน่ืองจากวดัน้ีได้ถูกท าลายในสมยัราชวงศ์หมิง และไดรั้บการบูรณะโดยหูซาน               
ผู ้เป็นคนพลิกประวัติศาสตร์จีน และท าให้ประเทศจีนเกิดราชวงศ์ชิง ภายในวัดเป็นศูนย์กลางของ
พระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย ไดแ้ก่ นิกายมหาญาณ นิกายหินญาณ และนิกายลามะของทิเบต 

 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ! ขนมจีนข้ามสะพาน 
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จากน้ัน  น าท่านเดินทางสู่ อุทยานน ้าตกคุนหมิง แลนด์มาร์กใหม่ของเมืองคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจ
กลางเมือง ซ่ึงเปิดเม่ือไม่นานมาน้ีเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงและนิยมในหมู่
นกัท่องเท่ียว ภายในประกอบไปดว้ยน ้ าตกใหญ่ยกัษ ์ท่ีกวา้งถึง 400 เมตร และมีความสูงกวา่ 12.5 เมตร เบ้ือง
ล่างน ้ าตกเป็นทะเลสาบ 2 แห่ง ท่ีมีทางเดินพาดอยู ่หากเดินข้ึนไปบริเวณ Visitor's center จะสามารถชมวิว
ทะเลสาบกวา้งเหนือน ้าตกไดอี้กดว้ย สถานท่ีแห่งน้ีสร้างข้ึนดว้ยฝีมือมนุษย ์เป็นส่วนหน่ึงของโครงการผนัน ้ า
จากแม่น ้ าหนิวหลานไปสู่ทะเลสาบเตียนฉือ อนัเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในช่องแคบยูนนาน ช่วยป้องกนัน ้ า
ท่วมและท าหน้าท่ีเป็นท่ีเก็บน ้ ายามฉุกเฉินของประชาชน โดยสามารถส ารองน ้ าไดสู้งถึง 300,000 ลูกบาศก์
เมตร ใชร้ะยะเวลาในการสร้างกวา่ 3 ปี กบังบประมาณกวา่ 1.1พนัลา้นหยวน หรือประมาณกวา่ 6,000 กวา่ลา้น
บาท ในเวลานั้น 

น าท่านไปยงั ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก ตั้งอยูท่ี่จตุัรัสใจกลางเมืองคุนหมิง มีอายรุ่วม 400 ปี สร้าง
ข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง ภาษาจีนเรียกวา่จินหม่าและป้ีจี จนเป็นท่ีมาของช่ือถนนแห่งน้ี ช่วงแดดร่มลมตก หาก
อากาศดี ๆ จะมี นกัร้อง นกัแสดง มาท าการแสดงโชวบ์ริเวณน้ีสร้างบรรยากาศท่ีครึกคร้ืน และไม่ควรลืมแวะ
เก็บภาพซุม้ประตูท่ีประดบัไฟสีทองอร่ามโดดเด่นอยง่ามากในช่วงค ่า เป็นจุดเช็คอินท่ีหา้มพลาด และบริเวณ
นั้นเองเป็นยา่นถนนการคา้ท่ีเก่าแก่และคึกคกัท่ีสุดของนครคุนหมิง ถนนคนเดินย่านจินป้ีลู่ ใหท้่านได้
เพลิดเพลินชอปปิงสินคา้มากมายทั้งสินคา้แบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ สินคา้แฟชัน่วยัรุ่น
ร้านอาหารเคร่ืองด่ืม ขนม ร้านขายของท่ีระลึก รวมทั้งเคร่ืองประดบั อญัมณีชั้นเยีย่ม และยงัมีส่ิงอ านวยความ
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สะดวกอ่ืน ๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นแลว้ท่านยงัสามารถเดินเล่นและเก็บภาพถ่ายสวยๆจากตึกอาคารแบบ
สมยัเก่า ซุม้ประตูโบราณท่ียงัคงความเป็นวฒันธรรมของจีนท่ีซ่อนอยูต่ามจุดต่างๆทัว่ไปทั้งถนนอีกดว้ย 

                           

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! อาหารกวางตุ้ง  
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
 

วนัทีห้่า ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                                      (-/-/-) 
00.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบินซานตง SHANDONG AIRLINES (SC) 
  เทีย่วบินที ่SC8885 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 20 นาท)ี 
02.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 

** โรงแรมทีพ่กัและโปรแกรมท่องเทีย่วอาจมีการเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัความเหมาะสม 
เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

โดยค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ** 
 

** นโยบายเพ่ือร่วมส่งเสริมสินค้าพืน้เมือง คือร้านผลติภัณฑ์ บัวหิมะ ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในรายการทวัร์ เน่ืองจากมีผลต่อ
ราคาทวัร์ของทางบริษัทฯ หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพืน้เมืองหรือร้านของรัฐบาลตามที่
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ระบุไว้ในรายการทวัร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดกต็าม ลูกค้าต้องช าระค่าชดเชยเพิม่ ร้านละ 3,500 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่น
จะเป็นผู้เกบ็เงินจากลูกค้าโดยตรง ** 

 
อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วนัเดนิทางราคา คุนหมงิ แผ่นดนิสีแดงตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจ่ือ สะพานแก้ว 
สายการบนิซานตง (SC) 5 วนั 2 คืน 

เร่ิมเดนิทาง 
กลบัจาก
เดนิทาง 

ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เดก็มีเตยีง เดก็ไม่มีเตยีง พกัเดีย่ว 

15 ม.ค. 63 19 ม.ค. 63 SC8886/SC8885 7,900 7,900 7,900 2,500 

14 ก.พ. 63 18 ก.พ. 63 SC8886/SC8885 8,900 8,900 8,900 2,500 

19 ก.พ. 63 23 ก.พ. 63 SC8886/SC8885 7,900 7,900 7,900 2,500 

20 ก.พ. 63 24 ก.พ. 63 SC8886/SC8885 8,900 8,900 8,900 2,500 

21 ก.พ. 63 25 ก.พ. 63 SC8886/SC8885 8,900 8,900 8,900 2,500 

26 ก.พ. 63 1 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 7,900 7,900 7,900 2,500 

27 ก.พ. 63 2 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 8,900 8,900 8,900 2,500 

28 ก.พ. 63 3 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 8,900 8,900 8,900 2,500 

4 มี.ค. 63 8 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 8,900 8,900 8,900 2,500 

5 มี.ค. 63 9 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 8,900 8,900 8,900 2,500 

6 มี.ค. 63 10 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 8,900 8,900 8,900 2,500 

11 มี.ค. 63 15 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 8,900 8,900 8,900 2,500 

12 มี.ค. 63 16 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 8,900 8,900 8,900 2,500 

13 มี.ค. 63 27 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 8,900 8,900 8,900 2,500 
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18 มี.ค. 63 22 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 8,900 8,900 8,900 2,500 

19 มี.ค. 63 23 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 8,900 8,900 8,900 2,500 

20 มี.ค. 63 24 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 8,900 8,900 8,900 2,500 
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อตัราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป -กลบัพร้อมกรุ๊ปตามรายการทีร่ะบุ กรุงเทพฯ-คุนหมงิ-กรุงเทพฯ สายการบิน Shandong Airlines (SC) เป็นตัว๋หมู่คณะ 
 ภาษีน า้มนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง) 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) 
 ค่าโรงแรมตลอดการเดนิทาง (พกัห้องละ 2 -3ท่าน)(กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงนิพกัห้องเดีย่ว) 
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น า้ด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าเบีย้ประกนัอุบัตเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท, (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
เง่ือนไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึง

การสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัของผู้เดนิทาง (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจบ็ไข้ได้ป่วย) 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าน า้หนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิอาหาร และเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ, โทรศัพท์ - โทรสาร, มนิิบาร์ ทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ 

 ค่าท าวซ่ีาชาวต่างชาตทิีไ่ม่ได้รับการยกเว้นย่ืนวซ่ีาหมู่คณะ ลูกค้าต้องเป็นผู้ด าเนินการย่ืนวซ่ีาด้วยตนเอง 

 ค่าวซ่ีาจนีส าหรับชาวต่างชาต ิและต่างด้าว 

 ค่าวซ่ีาท่องเทีย่วเข้าประเทศจนีแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย และ ไป - กลบัพร้อมคณะเท่านั้น!! ) 
** ในกรณีต้องย่ืนวซ่ีาเดีย่วเข้าประเทศจนี** 
- ค่าใช้จ่ายและบริการย่ืนวซ่ีาเดีย่ว ย่ืนแบบปกต ิ4 วนัท าการ  ท่านละ 2,000 บาท  
- ค่าใช้จ่ายและบริการย่ืนวซ่ีาเดีย่ว ย่ืนแบบด่วน 2 วนัท าการ  ท่านละ 3,000 บาท 
- (โปรดจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมล่วงหน้าก่อนย่ืนวีซ่า และส่งเอกสารให้บริษัทอย่างน้อยที่สุด 2 วันท าการก่อนวันย่ืนจริง ไม่นับรวม
วนัหยุดเสาร์-อาทติย์ วนัหยุดทีส่ถานทูตประกาศและไม่นับรวมวนัย่ืน ซ่ึงเอกสารจะอยู่กบัสถานทูตไม่สามารถดึงเอกสารกลับมาระหว่าง
ตรวจพจิารณาได้) 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 1,500 บาท/ท่าน (เดก็ช าระเท่าผู้ใหญ่)  

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ไทยแล้วแต่ความพงึพอใจ 
 

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

ช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์ไทย (ขนาดของกรุ๊ปไซส์อาจปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า) กรณีผู้เดินทางมีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคา เล่ือนวันเดินทาง หรือยกเลิกการ
เดนิทางโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 - 10 วนัก่อนการเดนิทาง 

3. กรณียกเลกิ หากท่านยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระค่ามดัจ าหรือช าระเต็มจ านวนแล้ว การเล่ือนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เท่ากับการยกเลิก
ทัวร์ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธ์ิแทนได้ โดยต้องส่งเอกสารด าเนินการวีซ่าของผู้
เดนิทางอย่างน้อย 10 วนัก่อนเดนิทาง 

4. กรณีที่มีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง
ก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทวัร์ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หาก
เกดิข้อผดิพลาดใด ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 
 



BT-KMG01_SC_JAN-MAR20 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯ มสิีทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน, ราคา และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นส าคญั 
 หนังสือเดนิทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือ

เดนิทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดนิทางได้ ) 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

จลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ 
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาต ิ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี ้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวิสัย 
ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการ
ท่องเทีย่ว (ลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านั้น 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่จากท่าน กรณีที่ท่านไม่สามารถไปเข้าชมร้านจ าหน่ายสินค้าพื้นเมืองตามโปรแกรม
ทัวร์ เช่น ร้านบัวหิมะ ร้านใบชา ร้านผ้าไหม ร้านหยกหรือจิวเวลร่ี ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นของ
องค์การท่องเทีย่วท้องถิ่น เน่ืองจากการเข้าชมร้านค้าเหล่านีจ้ะได้รับการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนจากองค์การท่องเทีย่วท้องถิ่น ซ่ึงมผีล
ท าให้ค่าทวัร์ถูกลง ดงันั้นหากท่านไม่เข้าชมร้านใดร้านหนึ่งทีร่ะบุในโปรแกรมข้างต้นหรือทั้งหมด ย่อมส่งผลให้ค่าทัวร์แพงขึน้ เน่ืองทาง
ทวัร์ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทีเ่กดิการเข้าชมร้านค้าฯ ซ่ึงทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มจากท่านนอกเหนือจากที่ได้
แจ้งไว้ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมใิห้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ หากมี
การปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน า้มนัหรือค่าเงนิแลกเปลีย่น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิปรับราคาตัว๋ดงักล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ 
เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มกีารช ารุด เปียกน า้ การขีดเขียนรูปต่าง ๆ หรือแม้กระทัง่ตราป๊ัมลายการ์ตูน ทีไ่ม่ใช่การประทบัตรา
อย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดนิทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองของท่าน ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
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 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดนิทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่
ชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีใช้หนังสือเดนิทางราชการ (เล่มน า้เงนิ) เดนิทางเพ่ือการท่องเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 รายการทวัร์นีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอทีต้่องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อกีคร้ังหนึ่ง หลงัจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรม
ทีพ่กัในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบร้อย อย่างไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 
แล้วจงึช าระค่าใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 

กรณย่ืีนวซ่ีาแบบกรุ๊ป : เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนขอวซ่ีาท่องเทีย่ว (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน) 
 ส าเนาหนังสือเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย สแกนหนา้พาสปอร์ต สีท่ีชดัเจน หรือ

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

 รูปถ่าย รูปสีขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น หน้าตรง เห็นหน้าชดัเจน เห็นใบหู ไม่ยิ้มเห็นฟัน เก็บผมให้เรียบร้อย   ห้ามสวมใส่
เคร่ืองประดบัใด ๆ เส้ือตอ้งเป็นสีเขม้ เป็นชุดสุภาพ หา้มใส่เส้ือแขนกดุ, เส้ือท่ีโชวต์ั้งแต่ไหล่ลงมา, ชุดหน่วยงานราชการ, ชุดครุย 
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กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี เดนิทางพร้อมบิดาหรือมารดา 

 ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัรตวัจริง 
 ส าเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
 ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นบิดามารดา 
 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี เดนิทางพร้อมญาต ิ

 ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร (ใบเกิด) ตวัจริง 
 ส าเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นบิดามารดา 
 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกใหโ้ดยเขตหรือท่ีวา่การอ าเภอเท่านั้น โดยแสดงความสมัพนัธ์วา่เก่ียวขอ้งกบัผูเ้ดินทาง

อยา่งไร ตอ้งมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา 

กรณย่ืีนวซ่ีาเดี่ยว : เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีาท่องเทีย่ว (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน) 
 หนังสือเดินทางเล่มจริง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย และตอ้งมีหน้าว่าง ส าหรับ

ประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้ - ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   (ตอ้งไม่มีการช ารุดใด ๆ ทั้งส้ิน มิเช่นนั้นเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ - ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้ 

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

 กรอกเอกสารในแบบฟอร์มประกอบการย่ืนวซ่ีาท้ายโปรแกรม กรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพ่ือผลประโยชน์ของตวัท่านเอง 
โปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบพบขอ้มูลเท็จ อาจมีการระงบัการออกวซ่ีาเล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) 

กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี เดนิทางพร้อมบิดาหรือมารดา 

 ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัรตวัจริง 
 ส าเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
 ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นบิดามารดา 
 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี เดนิทางพร้อมญาต ิ

 ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร (ใบเกิด) ตวัจริง 
 ส าเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นบิดามารดา 
 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
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 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกให้โดยเขตหรือท่ีวา่การอ าเภอเท่านั้น โดยแสดงความสัมพนัธ์วา่เก่ียวขอ้งกบัผูเ้ดินทาง
อยา่งไร ตอ้งมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา 

โปรดอ่านรายละเอยีดข้อมูลทีต้่องทราบส าหรับการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน 
1. สถานทูตจนีอาจมกีารเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือเปลีย่นระเบียบอนัเป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
2. วซ่ีาผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ขึน้อยู่กบัดุจพนิิจของสถานทูตเป็นผู้พจิารณาทั้งหมด 
3. เอกสารเรียกเกบ็เพิม่เตมิ กรณีขอวซ่ีาเดีย่ว สาวประเภทสอง ดารา นักข่าว 

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

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

4. เอกสารเรียกเกบ็เพิม่เตมิ กรณขีอวซ่ีาของบุคคลทีเ่กดิทีจ่นี, ไต้หวนั, ฮ่องกง, มาเก๊า 
ใบเปล่ียนสญัชาติ / PASSPORT จีนเล่มเก่า / PASSPORT ไทยเล่มเก่า ท่ีมีวีซ่าจีนในเล่ม / ใบถ่ินท่ีอยู ่/ เอกสารอ่ืน ๆ หากมีโปรดแนบมาดว้ย / 

ในกรณีท่ีเอกสารหาย ตอ้งไปแจง้ความท่ีสถานีต ารวจและน าใบแจง้ความมาประกอบการยืน่วซ่ีา 
** กรณีบุคคลท่ีเกิด จีน / ไตห้วนั / ฮ่องกง / มาเก๊า   ไม่ไดใ้ชเ้วลายื่นแค่ 4 วนัท าการ 
ใชเ้วลาก่ีวนันั้นข้ึนอยูก่บัทางสถานทูตพิจารณา โปรดเผื่อเวลาส าหรับยืน่วซ่ีา** 

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

6. ผู้ถือพาสปอร์ตประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ ไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้ โดยมปีระเทศดงันี ้
ออสเตรีย  เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย ลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 

เนเธอร์แลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน สวติเซอร์แลนด ์เอสโทเนีย 
7. ส าหรับท่านทีเ่คยเดนิทางไป 24 ประเทศดงันี ้ไม่สามารถใช้วซ่ีากรุ๊ปเข้าประเทศจนีได้ ต้องย่ืนวซ่ีาเดีย่ว 
อิสราเอล / อัฟกานิสถาน / ปากีสถาน / อุซเบกิสถาน / ทาจิกิสถาน / เติร์กเมนิสถาน / คาซัคสถาน / อิรัก / อิหร่าน / อียิปต์ / ซีเรีย / 

ซาอุดอิาระเบีย / เลบานอน / อนิเดยี /  ศรีลงักา / ลเิบีย / ซูดาน / แอลจเีรีย / ไนจเีรีย / ตุรก ี/ เยเมน / โอมาน / จอร์แดน / โซมาเรี 
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แบบฟอร์มกรอกเอกสารเพ่ือประกอบการย่ืนขอวซ่ีาเดีย่วเข้าประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอยีดให้ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริงเพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   

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

โทรศัพท์มือถือของตนเองที่ติดต่อได้...........................................................อเีมล................................................................................. 

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตอาจจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

สถานภาพ        โสด     แต่งงาน      หม้าย       หย่า    

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

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

....................................................................................................................................................รหัสไปรษณย์ี .................................... 

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

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

...........................................................................................................รหัสไปรษณย์ี .................................โทร......................................  

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคย เดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว  เมือง........................................................ 

เม่ือวนัที่.................เดือน.................................ปี...........................   ถงึ วันที่....................เดือน................................ปี.......................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่   ไม่เคย   เคย  โปรดระบุ............................................................................. 

เม่ือวนัที่....................เดือน................................ปี............................  ถงึ วนัที่..................เดือน...............................ปี........................... 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

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

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

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

บุคคลที่ติดต่อได้กรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน...................................................เบอร์........................................ความสัมพนัธ์............................ 

หมายเหตุ 
** หากเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกใน

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