
 
 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 17319  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุนหมิง – ภูเขาหิมะเจยีวจ่ือ – ดนิแดงตงชวน - สวนหยวนทง (ชมซากรุะ)   4วนั 3คืน 

Period  January – April 2020 
Code Tour NCMKMG02-4D 
Flight Arrive 8L810 CNX - KMG 14.05-16.40  

 Flight Departure 8L809 KMG - CNX 11.40-13.05 

คุนหมิง – ภูเขาหิมะเจยีวจ่ือ – ดนิแดงตงชวน - สวนหยวนทง (ชมซากรุะ)   4วนั 3คืน 
DAY SIGHTSEEING B L D HOTEL 

 
 

D1 
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง
ฉางซุ่ย– ถางเต้ียน เทีย่วบินที่  8L810 (14.05 - 16.40) 

 

 

 

✈ 
 

 

 

WANG TONG HOTEL 
 หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

D2 ภูเขาหิมะเจียวจ่ือ (รวมรถราง+กระเช้า) - ดินแดงตงชวน     

D3 เมืองคุนหมิง - สวนหยวนทง (ชมซากุระ) – เขาซีซาน (รวมรถราง+
กระเช้า) - ร้านบัวหิมะ 

   LONG WAY HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

D4 ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – ท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่  เทีย่วบินที ่ 8L809  (11.40 – 13.05) 

 
 

✈ 

 

 

 

 
 

รวมอาหารทั้งหมด 8 ม้ือ** 



 
 

 

 

 

 

 

 

** กรณเีด็กส่วนสูงต ่ำกว่ำ 120 เซนติเมตร รำคำคนละ 5,000 บำท ** 

 

คุนหมิง – ภูเขาหิมะเจยีวจ่ือ – ดนิแดงตงชวน - สวนหยวนทง (ชมซากรุะ)   4วนั 3คืน 

Period  January – April 2020 
Code Tour NCMKMG02-4D 
Flight Arrive 8L810 CNX - KMG 14.05-16.40  

 Flight Departure 8L809 KMG - CNX 11.40-13.05 

คุนหมิง – ภูเขาหิมะเจยีวจ่ือ – ดนิแดงตงชวน - สวนหยวนทง (ชมซากรุะ)   4วนั 3คืน 
DAY SIGHTSEEING B L D HOTEL 

 
 

D1 
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง
ฉางซุ่ย– ถางเต้ียน เทีย่วบินที่  8L810 (14.05 - 16.40) 

 

 

 

✈ 
 

 

 

WANG TONG HOTEL 
 หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

D2 ภูเขาหิมะเจียวจ่ือ (รวมรถราง+กระเช้า) - ดินแดงตงชวน    

 
D3 เมืองคุนหมิง - สวนหยวนทง (ชมซากุระ) – เขาซีซาน (รวมรถราง+

กระเช้า) - ร้านบัวหิมะ 
  

 

LONG WAY HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

D4 ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – ท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่  เทีย่วบินที ่ 8L809  (11.40 – 13.05) 

 
 

✈ 

 

 

 

 
 

รวมอาหารทั้งหมด 8 ม้ือ** 

ราคาขาย 
วนัทีเ่ดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 18 ปี พกัเดี่ยวท่านละ จ านวนผู้เดินทาง 

9 - 12 มกราคม 2563 15,888 บาท 18,888 บาท 2,000 บาท 15 คน 
12 - 15 กุมภาพนัธ์ 2563 15,888 บาท 18,888 บาท 2,000 บาท 15 คน 
20 - 23 มีนาคม 2563  
(ช่วงซากุระเบ่งบาน) 

15,888 บาท 18,888 บาท 2,000 บาท 15 คน 

12 – 15 เมษายน 2563 
(ช่วงซากุระเบ่งบาน) 

18,888 บาท 21,888 บาท 2,000 บาท 15 คน 



 
 

โปรแกรมรายละเอียด 

วนัแรก ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางซุ่ย– ถางเตีย้น 

11.05 น. 

 
 

14.05 น. 
16.40 น. 

คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตู 9 จะมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวก ในการเช็คอินและโหลดสัมภาระของท่าน 
 
เดินทางบินตรงสู่เมืองคุนหมิง โดยสารบิน Lucky Air เที่ยวบินที ่8L810 
ถีงสนำมบินนำนำชำติฉำงซุ่ย เมืองคุนหมิง เป็นเมืองเอกและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของมณฑลยนูนาน ในภาคตะวนัตกเฉียงใต้
ของประเทศจีน รู้จกักนัในนาม หยนุหนานฝู่   ปัจจุบนัเป็นนครระดบัจงัหวดั เป็นศูนยก์ลางทางการเมือง เศรษฐกิจ 
คมนาคม และวฒันธรรมของมณฑล รวมทั้งเป็นท่ีตั้งศูนยร์าชการของมณฑล คุนหมิงไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ
ท าใหมี้อากาศเยน็สบายตลอดทั้งปีจึงท าใหมี้ทศันียภาพสวยงามมากมาย จนไดส้มญานามวา่ “นครแห่งฤดูใบไมผ้ลิ” และ
มีชนกลุ่มนอ้ยอาศยัอยูก่วา่ 26 กลุ่ม และส่ิงท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศท่ีไมร้้อนหรือหนาว
จนเกินไป  
น าท่านสู่ เมืองถำงเตีย้น เป็นเมืองเล็ก ๆ มีภูเขาขนาดกลางและต ่า โดยมีแม่น ้าสายหลกัคือแม่น ้า Majie และ Xiema ท่ีตั้ง
อยูท่างทิศเหนือของเมืองคุนหมิง มณฑลยนูนาน ห่างจากตวัเมืองคุนหมิงประมาณ 121 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 212 
ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากรประมาณ 44,609 คน ชมท่านไดช้มธรรมชาติท่ีงดงามตลอด สองขา้งทาง  
จำกน้ันน ำท่ำนสู่โรงแรม WANG TONG HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว  
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง ภูเขาหิมะเจียวจ่ือ (รวมรถราง+กระเช้า) - ดินแดงตงชวน 

มื้อเช้ำ 
 
 

 
 

 

รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเจียวจ่ือ (รวมรถแบตเตอร่ี+กระเช้า)  ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง ระยะทาง 250 
กิโลเมตร ภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือ แหล่งท่องเท่ียวแหล่งใหม่ น าท่านข้ึนรถประจ าทางของทางอุทยาน(20 นาที) ต่อด้วยนั่ง
กระเชา้ข้ึนไปดา้นบน ใหท้่านไดเ้ดินต่อบนทางเดินไมท่ี้ไดจ้ดัวางไวอ้ยา่งดี สู่จุดท่ีเด่นท่ีสุดในการชมวิวทิวทศัน์ของภูเขา
หิมะเจ้ียวจ่ือ คือจุดยอดของภูเขา ท่ีระดบัความสูง 4,223 เมตร (เหนือระดบัน ้าทะเล)  
ในหนา้หนาว ระหวา่งทางท่านยงัไดพ้บส่ิงมหศัจรรยอี์กมากมาย อาทิ สนตูเ้จียน หรือสนอาซาเรีย, น ้ าของน ้ าตกท่ีจบัตวั
เป็นน ้าแขง็, ล าธารรูปทรงต่าง ๆ เป็นตน้ ท าให้เห็นภาพความสวยงามสุดท่ีจะไม่พรรณนาไม่ได ้ส่วนในระดบัท่ีความสูง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94


 
 

 
 

 
 

มื้อเทีย่ง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
มื้อเยน็ 

3,800 – 4,100 เมตร มีทะเลสาบภูเขา ท่ีมีช่ือเรียกว่า “สระน ้ าแห่งสรวงสวรรค์” ถา้ในฤดูใบไมผ้ลิ และฤดูร้อน ดอกไม้
นานาพรรณ พร้อมท่ีจะบานสะพร่ังกวา่ 32 ชนิด ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สถานท่ีเท่ียวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ท่ี
เพิ่งมีการสร้างกระเชา้ข้ึนบนยอดเขาในปี 2555 น้ีเอง ซ่ึงนอ้ยคนนกัจะรู้จกัและไดไ้ปเยอืน 
 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัจากรับประทานอาหารเท่ียง น าท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน หรือท่ีเรียกวา่ หงถู่ตีแปลวา่ แผน่ดินสีแดง เป็นอ าเภอท่ีอยู่
ในเขตปกครองของเมืองคุนหมิง อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลบัซบัซ้อน 
ชาวบา้นประกอบอาชีพปลูกขา้วสาลี มนัส าปะหลงั พืชผกั และดอกไมน้านาพนัธ์ุ ท าให้เกิดสีสันมากมายของดอกไมต้ดั
กบัดินสีแดง ท าให้ไดรั้บขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี น าท่านชม แผน่ดินสีแดง พื้นแผ่นดินท่ีเป็นเน้ือดินสีแดงเกิดจาก
การออกซีไดซ์ ของธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอ่ืนๆในเน้ือดิน จึงท าใหพ้ื้นท่ีบริเวณน้ีเป็ทศันียภาพท่ีสวยงาม สีสันสดใส พืชผกั
ท่ีปลูกในบริเวณพื้นท่ีน้ี ได้แก่ พวกมนัฝร่ัง ขา้วโอ๊ต ขา้วโพด และอ่ืนๆ สีสันของพืชผกัพวกน้ี อีกทั้งขนาดของตน้ท่ี
แตกต่างกนัไป ก็ท าใหเ้กิดภาพท่ีสวยงาม แปลกตา และเม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียว พื้นดินสีแดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาให้เห็น เป็น
ความสวยงามไปอีกแบบ ตงชวนยงัเป็นดินแดนบริสุทธ์ิท่ีรู้จกักนัดีในนกัถ่ายรูปชาวจีน และไดรั้บยกยอ่งให้เป็นจุดท่ีมีภูมิ
ทศัน์สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของจีน เป็นอ าเภอท่ีอยูใ่นเขตปกครองของจงัหวดัคุนหมิง อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ
มณฑลยนูนาน ฤดูกาลเพาะปลูกของเมืองตงชวนใน 1 ปี ช่วงมี.ค. จะปลูกผกั ท าใหเ้ห็นสีเขียวสลบักบัสีแดงของพื้นแดง , 
ช่วงก.ค.-ต.ค. ปลูกดอกมาสตาร์ดขาว ท าใหเ้ห็นทุ่งสีขาวอนักวา้งใหญ่ไพศาล นอกฤดูเพาะปลูก สวนใหญ่จะเป็นพื้นดินสี
แดง สีส้ม ตดักบัสีอ่ืนๆบา้ง ท าใหเ้กิดภาพท่ีสวยงาม แปลกตา 
 
รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
จากน้ันน าท่านสู่โรงแรม WANG TONG HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

วนัทีส่ำม เมืองคุนหมิง - สวนหยวนทง (ชมซากุระ) – เขาซีซาน (รวมรถราง+กระเช้า) - ร้านบัวหิมะ 

มื้อเช้ำ 
 

 
 
 

มื้อเทีย่ง 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
มื้อเยน็ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองคุนหมิง(ใช้เวลำประมำณ 3 ชม. )ใหท้่านไดช้มทิวทศัน์สองขา้งทางอนัสวยงาม 
น าท่านสู่สวนหยวนทงชมดอกซากูระบานสะพงัไปทัว่สวนซ่ึงจะบานในช่วงเดือนกุม๓พนัธ์และตลอดเดือนสิงหาคมซ่ึง
จะมีคนไปชมความงามของดอกซากุระ 
 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางข้ึนสู่ เขาซีซาน (ด้วยกระเช้า) เป็นส่วนหน่ึงของวดัในลทัธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 พร้อมชมศาล
เจา้และวดัจีนลทัธิเต๋า ซ่ึงสร้างข้ึนดว้ยแรงศรัทธาของชาวบา้นท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนานนบั 1,000 ปี การมาเท่ียวชม
เขาซีซานท่านจะไดช้มความงดงามของประตูมงักร หลงเหมิน ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง เช่ือกนัวา่เป็น ประตูแห่ง
ความสิริมงคล ซ่ึงถา้ผูใ้ดไดเ้ดินลอดผา่นประตูแห่งน้ี จะประสบแต่ความส าเร็จโชคดี ตอนลอดประตูมงักรก็ตอ้งลูบ
ลูกแกว้มงักรดว้ย ประตูแห่งน้ีตั้งเด่นเป็นสง่าอยูริ่มหนา้ผา คนจีนเช่ือกนัวา่เม่ือมาถึงคุนหมิงแลว้จะตอ้งไปลอดประตู
มงักร เม่ือลอดแลว้ฐานะจะเพิ่มข้ึนเป็นหน่ึงร้อยเท่า มีต านานเล่ากนัมาวา่ ถา้ปลาตวัไหนกระโดดขา้มประตูได ้ก็จะใหเ้ป็น
มงักร ถา้ปลาตวัไหนกระโดดขา้มไม่ได ้ก็ตอ้งไปอยูใ่นแม่น ้าเหลืองต่อไป ดงันั้นประตูมงักรเหมือนเป็นการสอนคนจีนมา
โดยตลอด คือเม่ือเรามีความพยายามก็จะประสบความส าเร็จ ขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ท่ีเขาซีซาน คุนหมิง 
รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
จากน้ันน าท่านสู่โรงแรม LONG WAY HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี่ ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางซุ่ย - ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 

07.30 น. 
08.40 น. 
11.40 น. 
13.05 น. 

รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางจาก สนำมบินคุนหมิง(ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติฉำงซุ่ย) 
 ออกเดินทางจากเมืองคุนหมิง โดยสายการบิน Lucky Air เทีย่วบินที ่8L809 
 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ... 



 
 

*** การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคาทวัร์ *** 

เง่ือนไขการบริการ 

อตัราค่าบริการรวม อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัรวมภาษีโหลดกระเป๋า 20 

กิโลกรัม 
 ท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 

ท่าน ตามเหมาะสม)** ในกรณทีี่ท่านจองห้องพกัแบบ 
TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพกัแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมี
การจัดห้องพกัให้ตามความเหมาะสมต่อไป 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าวซ่ีานักท่องเที่ยวเข้าจีนแบบกรุ๊ป ส าหรับผู้ถือพาส

ปอรตไทยเท่าน้ัน 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆตารายการท่ีระบุไว ้
 ไกดท์อ้งถ่ินพูดไทย 
 รถปรับอากาศ น าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ พร้อม

คนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางวงเงินประกนั

อุบติัเหตุสูงสุด ท่าน 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขเป็นไปตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยั) 

 การประกนัไม่คุ้มครอง 

กรณีท่ีเสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรค
ประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การ
บาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสีย
สติ, ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จาก
การทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยดึ
พาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืน ๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

 ค่าทปิไกด์จีนและคนขับท้องถิ่นท่านละ 800 บาท/ท่าน/
ทริป ส่วนหัวหน้าทวัร์ไทยแล้วแต่ดุลพนิิจและความพงึ
พอใจในการบริการของท่าน 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการ
บินก าหนด 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่า

เคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งนอกเหนือรายการ 
 ค่าท าวซ่ีาชาวต่างชาติ ซ่ึงไม่ไดรั้บการยกเวน้ยืน่วซ่ีากรุ๊ป 

(กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทวัร์ 3,000 บาท และผู ้
เดินทางเป็นผูด้  าเนินการยืน่วีซ่าเอง) 

หมายเหตุ 

 หากยกเลิกเดินทาง วซ่ีากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถ
น าไปใชก้บัการเดินทางคร้ังอ่ืน ๆได ้รวมทั้งไม่สามารถ
คืนเงินค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี 

 กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี เดินทางพร้อมผูป้กครอง ใน
เส้นทางท่ีบินลงปักก่ิง / ปักก่ิง+เซ่ียงไฮ ้(เท่ียว 2 เมือง) 
ตอ้งยืน่วซ่ีาเด่ียวเท่านั้น 

 ถ้าหากจากรัฐบาลจีนได้ประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป ไม่ว่า
ด้วยสาเหตุใด ๆทั้งส้ิน ท าให้ไม่สามารถย่ืนวซ่ีากรุ๊ปได้ 
หรือ ท่านมีความประสงค์จะย่ืนวซ่ีาเดี่ยว ผู้เดินทาง
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท า วซ่ีาเดี่ยวย่ืนปกติ 5-7 วนั 
ท าการ ท่านละ 2,150 บาท หรือ วซ่ีาด่วน 2 วนั ท าการ 
ท่านละ 3,275 บาท (อตัราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือ
หนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน) 



 
 

ในกรณีโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาเดินทางตามสภาพการจลาจลในช่วงวนัหยดุเทศกาลของจีน 

หรือวนัเสาร์-อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการท่องเท่ียวและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง โดยเป็น

ดุลยพินิจของมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ัง

ท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเท่ียวตามโปรแกรมตามท่ีเรียนเสนอ*** 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง และ กรุณาเตรียมเงินมัดจ าคนละ 12,000 บาท พร้อมกบั

เตรียมเอกสารส่งใหเ้รียบร้อย ภายใน 1 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ 
 การช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือทางบริษัทฯ จะเรียกเกบ็ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้

เรียบร้อยก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มฉิะนั้นจะถือ
ว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

 หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง 
หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการล่าชา้ของสายการบิน
ระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ : เม่ือมีการอออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 
 หากบริษทัมีการยกเลิกการเดินทางจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ภายใน 30 วนัก่อนออกเดินทางและทางบริษทัจะคืนค่า

มดัจ าท่ีท่านไดช้ าระใหเ้ตม็จ านวนหรืออาจเล่ือนการเดินทางซ่ึงเป็นไปตามขอ้ตกลงระหวา่งทางบริษทัและลูกคา้ 

 ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ าไม่วา่ดว้ย

กรณีใด ๆทั้งส้ิน เพราะวา่ทางบริษทัไดท้ าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบร้อยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความ
ใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่
ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และ
บรษิทั 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีทีม่ผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆ  
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  



 
 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้ งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด 

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
 การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงค์ของผูท่ี้พกั ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กบัความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ลีแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

 มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่าง ๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม  

 สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของจีน หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาใน
การท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึง
อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

 เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึง

ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ หาก

ระหวา่งเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

ไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมา

จ่ายไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

 บริการน ้ าด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั  
 กรณีพาสปอร์ตต่างชาตทิีต้่องการเดนิทางไปกบัทวัร์ **ผู้เดนิทางต้องด าเนินการเช็คเร่ืองการท าวีซ่าในการเข้าประเทศ

จนีด้วยตนเอง และหากมค่ีาใช้จ่ายเพิม่เตมิผู้เดนิทางต้องรับผดิชอบในส่วนนั้น ๆ ซ่ึงหากวันเดินทางผู้เดินทางไม่ได้ขอ
วซ่ีา จะถือว่าเป็นความผดิของผู้เดนิทางเองและจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

 กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะ

ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเลก็นอ้ย เช่น เปียกน ้ า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษ

หนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใด ๆทั้งส้ิน ทางสายการ



 
 

บิน หรือ เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ 

และ ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านให้อยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาท่ี

บริษทัเร็วท่ีสุด เพ่ือยนืยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาท่ีบริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณี

ท่ียงัไม่ออกบตัรโดยสาร ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อย

แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะ

ออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

 กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใด ๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

**เม่ือท่านช าระเงนิค่าทัวร์ให้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนีแ้ล้ว** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

GROUP VISA APPLICATION OF KUNMING 
วซ่ีานักท่องเที่ยวแบบกรุ๊ป เข้าคุนหมิง ประเทศจนี ส าหรับผู้ถือพาสปอรตไทยเท่าน้ัน 

 

 การส่งข้อมูล ต้องสแกนหน้าพาสปอรตให้เตม็หน้าขนาด Size 5x7 in (13x18 cm) 
และรูปถ่ายอเิลก็ทรอนิกส์ จะต้องเป็นไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากคอมพวิเตอร์โดย the size 
of file รูปอเิลก็ทรอนิกส์ ต้องอยู่ระหว่าง 20 – 80 Kb Color Mode : 24 bit R GB true 
color นามสกลุไฟล์: .jpg  
- ถ่ายหน้าตรง ตวัตรง ต้องเห็นใบหู  

- พืน้หลงัสีขาว เท่าน้ัน  

- ห้ามใส่เส้ือสีขาว / ชุดนักเรียน / ชุดราชการ  

- ห้ามใส่เคร่ืองประดบั / หมวก / แว่นตา  
*** กรุณาส่งข้อมูลและไฟล์ต่างๆภายใน 20 วนัก่อนออกเดนิทาง *** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
 

 

             ถา้เคยไป 22 ประเทศน้ีจะยืน่วซ่ีากรุ๊ปของ 

ประเทศจนีไม่ได ้

สถานฑูตจีนออกมาแลว้วา่บุคคลท่ีเคยเดินทางไป 22 ประเทศภายใน 1 ปีก่อนออก
เดินทาง จะไม่สามารถยืน่วีซ่ากรุ๊ปหรือวีซ่าแบบกลุ่มไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2014 
ประเทศเหล่านั้น ไดแ้ก่  
1. อิสราเอล       12. อียปิต ์ 

2. อฟักานิสถาน      13. ซาอุดิอาระเบีย  

3. ปากีสถาน       14. ซีเรีย  

4. อุซเบกิสถาน      15. เลบานอน  

5. ทาจิกิสขาน      16. จอร์แดน  

6. เติร์กเมนิสถาน      17. อินเดีย  

7. อิหร่าน       18. ศรีลงักา  

8. อิรัก       19. ลิเบีย  

9. ตุรกี       20. ซูดาน  

10. แอลจีเรีย       21. คาซคัสถาน  

11. ไนจีเรีย       22. รัฐปาเลสไตน์  
 
      โดยหากท่านเคยเดนิทางไปยงัประเทศเหล่านีป้ระเทศใดประเทศหน่ึงท่านจะยงั
สามารถเดนิทางเข้าประเทศจนีได้ด้วยการย่ืนขอวซ่ีาท่องเที่ยวแบบเดีย่วสาหรับที่
สถานฑูตจนีจะเรียกเป็นประเภท “L”  
ค่าธรรมเนียมในการย่ืนขอวซ่ีาแบบทั่วไป 5-7 วนัทาการ ราคา 2,150 บาท 
ค่าธรรมเนียมในการย่ืนขอวซ่ีาแบบเร่งด่วน 1-2 วนัทาการ ราคา 3,275 บาท 



 
 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวซ่ีาเดีย่วเข้าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกลุ (MISS./MRS./MR.) 

NAME..............................................................SURNAME.........................................................

สถานภาพ  โสด  แต่งงาน  หมา้ย  หยา่    วฒิุการศึกษา ................................ 

 ไม่ไดจ้ดทะเบียน  จดทะเบียน ช่ือคู่สมรส..................................................................................... 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตามทะเบียนบ้าน) 

.......................................................................................................................................................

รหสัไปรษณีย.์........................โทรศพัทมื์อถือ....................................อีเมล.์.................................. 

ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา(กรณเีกษยีณแล้วให้ลงช่ือและทีอ่ยู่ทีท่ างานเก่าแทน) 

.......................................................................................................................................................

ต  าแหน่งงาน

.................................................................................................................................... 

ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถานศึกษา 

....................................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย.์........................โทรศพัทมื์อถือ....................................อีเมล.์.................................. 

(ส าคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต

จะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่ ไม่เคย  เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้ 

เม่ือวนัท่ี...............เดือน.................ปี................. ถึง วนัท่ี..............เดือน..................ปี................... 

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



 
 

เม่ือวนัท่ี.................เดือน...............ปี................... ถึง วนัท่ี...............เดือน...............ปี................... 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพนัธ์ 

1. (MISS. / MRS. / MR.NAME.....................................................................................................  

    RELATION ……………………………… OCCUPATION ……………..…………………. 

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

    RELATION ……………………………… OCCUPATION ……………..…………………. 

รายช่ือบุคคลทีส่ามารถติดต่อได้ในกรณฉุีกเฉิน 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME............................................RELATION................................... 

    Tel : ………………………………………….. 

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่สามรถติดต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานฑตูจะมีการโทรเช็ค

ข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การเตรียมเอกสารเพ่ือขอย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวแบบเดีย่วเข้าประเทศจีน  

ส าหรับผู้เดนิทางที่ถือหนังสือเดนิทางประเทศไทยเท่าน้ัน 

1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้อง

ไม่มีการ ช ารุดใด ๆ ทั้งส้ิน ถ้าเกดิการช ารุด  เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออก

นอกประเทศของท่านได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิว้ 2 ใบ มีพืน้หลงัสีขาวเท่าน้ัน อดัด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่าน้ัน และ

ต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์ จากคอมพวิเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดือน และห้าม

ถ่ายรูปเอง **   **  ชุดสุภาพค่ะ  ** ท่านทีป่ระสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการย่ืนวซ่ีา กรุณาเตรียม

หนังสือรับรองต้นสังกดัจัดมาพร้อมกบัการส่งหนังสือเดินทาง หมายเหตุ : รูปถ่ายห้ามใส่ เส้ือแขน

กุด เส้ือทีโ่ชว์ตั้งแต่ไหล่ลงมา ( เส้ือซีทรู, เส้ือลูกไม้ ฯลฯ ) ชุดหน่วยงานราชการ ( เช่น ชุดข้าราชการ, 

นักบิน, ทนาย ฯลฯ )  และ ชุดครุย  
4. กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี  

- เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอส าเนาสูติบัตร(ใบเกดิ), ส าเนาสมรส 

- เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอส าเนาสูติบัตร(ใบเกดิ) ,ส าเนาสมรส, ส าเนาบัตร

ประชาชน ของพ่อและแม่, ส าเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ 

- เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอส าเนาสูติบัตร(ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน ของพ่อ

และแม่, ส าเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่, หนังสือยมิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดง

ความสัมพนัธ์ว่า เกีย่วข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยทีอ่ าเภอ

หรือเขตเท่าน้ัน  

- ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาทะเบียนบ้าน  

- ใบเปลีย่นช่ือ หรือ เปลีย่นนามสกุล (ถ้ามี) 

- ในกรณีเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี ขอสูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 

5. ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ญาติท่ี

ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ  โปรดรับทราบวา่ หาก

สถานทูตตรวจสอบไดว้า่ให้ขอ้มูลเทจ็ อาจมีการระงบัการออกวซ่ีา   เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการ

โทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั)  รบกวนกรอกเป็นภาษาองักฤษ หมายเหตุ : ในกรณีทีท่ างาน หรือ ศึกษา



 
 

อยู่ทีเ่ดียวกัน รบกวนขอหนังสือรับรองการท างาน หรือ รับรองสถานศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ ตัว

จริง พร้อมลายเซ็นต์ และ ประทบัตรา ค่ะ ถ้าในเอกสารระบุว่าไปดูงาน หรือไป ธุรกจิ ต้องมีหนังสือ

เชิญจากทางเมืองจีน เป็นภาษาองักฤษ ตัวจริง พร้อมลายเซ็นต์ และ ประทบัตรา 

6. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้

บริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 20 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

7. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสาร

เพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่

ทราบล่วงหนา้   

หมายเหตุ 

** วซ่ีาผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ขึน้อยู่กบัดุจพนิิจของสถานฑูตเป็นผู้พจิาราณาทั้งหมด 

** การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การย่ืนวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิม่เติม  อาจท าให้ท่านเกดิความ

ไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ทีนี่ ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง

เคร่งครัด) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 02-2450888 

 

กรุณาส่งเอกสารย่ืนวซ่ีาก่อนเดนิทาง อย่างน้อย 15 วนัท าการ 

ค่าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพยีงส าเนาหนังสือเดินทาง (ส าหรับผู้ถือ

พาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน) หรือ ค่าวซ่ีาจีนท่องเทีย่วแบบเดี่ยว (5-7วนัท าการ) 

ท่านละ 2,150 บาท (ส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย) 

ในกรณรัีฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆทั้งส้ิน ท าให้ไม่สามารถย่ืนวซ่ีากรุ๊ปได้ หรือ ท่านมคีวาม

ประสงค์จะย่ืนวซ่ีาเดีย่ว ผู้เดนิทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท า วีซ่าเดีย่วย่ืนปกต ิ5-7 วนั ท าการ ท่านละ 2,150 บาท หรือ วี

ซ่าด่วน 2 วนั ท าการ ท่านละ 3,275 บาท (อตัราดงักล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านั้น) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


