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วันแรก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย • คุนหมิง                          (-/-/) 
18.20 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 10 Row W เคาท์เตอร์สายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ 
Kunming Airlines (KY)โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านเอกสารและการเช็คอนิแก่ทุกท่าน 
20.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยเท่ียวบิน KY 8370 (บริการอาหารและน ้าด่ืมบนเคร่ือง)  
 
 
 

 
 

วันท่ีสอง อุทยานน ้าตกคุนหมิง • เกบ็สตรอว์เบอร์ร่ีสดๆจากไร่ •  แผ่นดินสีแดงตงชวน                          (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                                       
00.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน (ใช้เวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 20 นาที+) ผา่นพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) รับกระเป๋าสัมภาระและน า
ท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

ท่ีพกั โรงแรม HUI SHANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานน ้าตกคุนหมิง แลนด์มาร์กใหม่ของเมืองคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลาง

เมือง ซ่ึงเปิดเม่ือไม่นานมาน้ีเป็นท่ีพกัผอ่นหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงและนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียว ภายใน
ประกอบไปดว้ยน ้ าตกใหญ่ยกัษ ์ท่ีกวา้งถึง 400 เมตร และมีความสูงกว่า 12.5 เมตร เบ้ืองล่างน ้ าตกเป็นทะเลสาบ 2 
แห่ง ท่ีมีทางเดินพาดอยู่ หากเดินขึ้นไปบริเวณ Visitor's center จะสามารถชมวิวทะเลสาบกวา้งเหนือน ้ าตกไดอี้ก
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ดว้ย สถานท่ีแห่งน้ีสร้างขึ้นดว้ยฝีมือมนุษย ์เป็นส่วนหน่ึงของโครงการผนัน ้ าจากแม่น ้ าหนิวหลานไปสู่ทะเลสาบ
เตียนฉือ อนัเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในช่องแคบยนูนาน ช่วยป้องกนัน ้าท่วมและท าหนา้ท่ีเป็นท่ีเก็บน ้ายามฉุกเฉิน
ของประชาชน โดยสามารถส ารองน ้ าได้สูงถึง 300,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้ระยะเวลาในการสร้างกว่า 3 ปี กับ
งบประมาณกวา่ 1.1พนัลา้นหยวน หรือประมาณกวา่ 6,000 กวา่ลา้นบาท ในเวลานั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)  หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ หงถู่ตี ้ซ่ึงแปลวา่ แผน่ดินสี
แดง อยู่ทางตอนเหนือของนครคุนหมิง  มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลบัซับซ้อนสีสันสดใสน่าสนใจ ระหว่างทางน า
ท่านเยี่ยมชม ไร่สตรอเบอร่ี ให้ทุกท่านไดล้องชิมสตรอเบอร่ีสดๆจากทางไร่ รสชาติหวานฉ ่า เป็นท่ีช่ืนชอบของ
นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน รวมถึงยงัเป็นผลไมส่้งออกของประเทศอีกด้วย  ท่านสามารถเลือกซ้ือกลบัเป็นของฝาก 
(ราคาประมาณ 40 หยวนต่อกิโลกรัม)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 (การเย่ียมชมไร่สตรอว์เบอร์ร่ี ขึน้อยู่กับสภาพอากาศในฤดูกาลนั้น ๆ กรณีที่ผลสตรอว์เบอร์ร่ีไม่สามารถเก็บได้ ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆเน่ืองจากไร่สตอเบอร่ีแห่งนีไ้ม่มีค่าเข้า และงดการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนรายการดังกล่าว ) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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 น าท่านชมแผ่นดินสีแดงตงชวน ท่ีน่ีมีภูมิประเทศเป็นทิวเขาเพาะปลูกดอกไม้และพืชผกัตามแปลงต่าง ๆ เช่น 
ขา้วโพด ขา้วโอ๊ต หลากหลายสี ตดักบัดินสีแดงซ่ึงเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหลก็ และแร่ธาตุอ่ืน ๆ ในเน้ือดิน 
จึงไดรั้บการขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี เกิดเป็นทศันียภาพท่ีสวยงาม เป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวนิยมแวะเก็บภาพ
บรรยากาศเม่ือมาเยอืน (ทิวทัศน์เป็นไปตามสภาพอากาศและช่วงเวลาเพาะปลูก) สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ท่ีพกั  

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

วันท่ีสาม ภูเขาหิมะเจียวจ่ือ (รวมรถแบตเตอรี+กระเช้า) •  คุนหมิง •  เมืองโบราณกวนตู้ •  ประตูม้าทองไก่หยก •  จินป้ีลู่ 
                                                                                                                                                                 (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
จากนั้น น าท่านสู่ ภูเขาหิมะเจียวจ่ือ (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) เขตปกครองตนเองลู่ชวัน่  เป็นภูเขาหิมะท่ีอยูใ่กลเ้มืองคุนหมิ

งมากท่ีสุด มีความสูงจากระดับน ้ าทะเล 4,223 เมตร  ให้ท่านน่ังรถแบตเตอร่ีของทางอุทยาน (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 20-30 นาที)  ถึงสถานีกระเช้าน าท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ดา้นบนของภูเขาพร้อมชมวิวทิวทศัน์ ในช่วงหนา้
หนาว ระหวา่งทางเดินจะไดพ้บกบัพืชพรรณตามฤดูกาล น ้าของน ้าตกท่ีจบัตวัเป็นน ้ าแขง็พาดผ่านหินผาสูงสวยงาม
แปลกตา ให้ท่านไดถ้่ายภาพเป็นท่ีระลึกกนัอยา่งเต็มอ่ิม ในแต่ละช่วงฤดูกาลท่ีน่ีจะมีทิวทศัน์ท่ีน่าท่ึงแตกต่างกนัไป 
ภูเขาหิมะแห่งน้ีเท่ียวไดต้ลอดปี และแต่ช่วงเวลาท่ีมาก็จะไดเ้ห็นทศันียภาพท่ีแตกต่างกนั สีของภูเขาจะเป็นสีเขียว
ในฤดูใบไมผ้ลิ สีน ้าเงินในฤดูร้อน สีทองในฤดูใบไมร่้วง และขาวนวลในฤดูหนาว 
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พฤศจิกายน-มีนาคม:ฤดูใบไม้ร่วง เข้าฤดูหนาว ถึงต้นฤดูใบไม้ผล ิ
ภูเขาถูกปกคลุมไปด้วยหิมะบนยอดเขา ธารน ้าท่ีจับตัวเป็นน ้าแข็งตามแง่งผาดูสวยงามแปลกตา  

เมษายน-ตุลาคม: ฤดูใบไม้ผลแิละฤดูร้อน ชมดอกอาซาเลยีหรือท่ีคนไทยนิยมเรียกว่า กุหลาบพนัปี  
และดอกไม้นานาพรรณจะบานสะพร่ังนับไม่ถ้วน  ทุ่งหญ้าเขียวขจีท่ัวท้ังภูเขา  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางกลับคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  น าท่านเขา้ชมเมืองโบราณกวนตู้ ตั้งอยู่ชานเมือง
ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องนครคุนหมิง เป็นหน่ึงในเมืองประวติัศาสตร์และมีอนุสรณ์สถานทางวฒันธรรม
มากมายบนพื้นท่ีกว่า 1.5 กิโลเมตร ตึกอาคารมีสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ วดั 6 วดั 7 ศาลา 8 รวมทั้งลาน
อเนกประสงคใ์ห้ชาวเมืองและนกัท่องเท่ียวไดเ้ดินเล่นพกัผ่อน ให้ท่านไดอิ้สระเท่ียวชมและชอปป้ิงสินคา้มากมาย
ทั้ง เส้ือผา้ อาหารพื้นเมือง ขนม ของฝาก มากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น น าท่านไปยงั ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก ตั้งอยูท่ี่จตุัรัสใจกลางเมืองคุนหมิง มีอายรุ่วม 400 ปี สร้างขึ้นใน

สมยัราชวงศห์มิง ภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและป้ีจี จนเป็นท่ีมาของช่ือถนนแห่งน้ี ช่วงแดดร่มลมตก หากอากาศดี ๆ 
จะมี นกัร้อง นกัแสดง มาท าการแสดงโชวบ์ริเวณน้ีสร้างบรรยากาศท่ีครึกคร้ืน และไม่ควรลืมแวะเก็บภาพซุม้ประตู
ท่ีประดบัไฟสีทองอร่ามโดดเด่นอย่งามากในช่วงค ่า เป็นจุดเช็คอินท่ีห้ามพลาด และบริเวณนั้นเองเป็นย่านถนน
การคา้ท่ีเก่าแก่และคึกคกัท่ีสุดของนครคุนหมิง ถนนคนเดินย่านจินป้ีลู่ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินชอปปิงสินคา้มากมาย
ทั้งสินคา้แบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ สินคา้แฟชัน่วยัรุ่นร้านอาหารเคร่ืองด่ืม ขนม ร้านขายของท่ีระลึก 
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รวมทั้งเคร่ืองประดบั อญัมณีชั้นเยี่ยม และยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นแลว้ท่านยงั
สามารถเดินเล่นและเก็บภาพถ่ายสวยๆจากตึกอาคารแบบสมยัเก่า ซุ้มประตูโบราณท่ียงัคงความเป็นวฒันธรรมของ
จีนท่ีซ่อนอยูต่ามจุดต่างๆทัว่ไปทั้งถนนอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! สุกีเ้ห็ดสมุนไพร 
ท่ีพกั โรงแรม VIENNA HOTEL (BAI YUN ROAD) หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันท่ีส่ี วันหยวนทง • ร้านบัวหิมะ • เล่นสกีหิมะ SONAC SNOW PARK • ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย • ท่า
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                                                                                 (เช้า/กลางวัน/) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม วัดหยวนทง  อารามทางพระพุทธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี สร้างขึ้นมา

ตั้งแต่สมยัราชวงศถ์งั เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน ภายในวดัตกแต่งร่มร่ืนสวยงามกลางลานมีสระ
น ้ าขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหล่ียมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จ าลอง)ซ่ึงพลเอกเกรียงศกัด์ิ ชมะนนัทน์นายกรัฐมนตรีคนท่ี 15 ของไทยให้อญัเชิญ
ไปประดิษฐานไว ้เน่ืองจากวดัน้ีไดถู้กท าลายในสมยัราชวงศ์หมิง และไดรั้บการบูรณะโดยหูซาน ผูเ้ป็นคนพลิก
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ประวติัศาสตร์จีน เป็นผูท่ี้ท าให้ประเทศจีนเกิดราชวงศชิ์ง ภายในวดัเป็นศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย 
ไดแ้ก่นิกายมหาญาณ นิกายหินญาณและนิกายลามะของทิเบต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านแวะช้อปป้ิง ร้านบัวหิมะ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักันดีในช่ือ บวัหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้าน
รักษาแผลไฟไหม ้ ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น  ร้านบวัหิมะและศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณ
จีนนวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเม่ือยลา้กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้าใคร จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิง ให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ รวมถึงสินคา้ของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆเป็นของฝาก 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! ขนมจีนข้ามสะพาน 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ลานสกีสนามหิมะ SUNAC Snow Park  ให้ท่านไดส้นุกกบัการเล่นสกีอย่างเต็มท่ี ท่ีน่ีเป็นสนาม

สกีหิมะในร่มแห่งใหม่ล่าสุด!! ของนครคุนหมิงเปิดให้บริการคร้ังแรกช่วงเดือน ธันวาคม 2562 ให้ท่านได้สัมผสั
หิมะและเก็บบรรยากาศเป็นท่ีระลึกก่อนจะไปสนุกกบัการเล่นสกี เพลินเพลินกบักิจกรรมมากมาย ท่ีทั้งครอบครัว
สามารถเล่นได ้มีจดัโซนส าหรับคุณหนู ๆ ไดเ้ล่นหิมะและเคร่ืองเล่นน่ารัก ๆ อย่างปลอดภยั และอุปกรณ์การเล่น
อ่ืน ๆ อีกมากมายส าหรับผูใ้หญ่  (ราคาทัวร์รวมค่าเข้าและค่าอุปกรณ์  หากท่านต้องการครูฝึกเล่นสกมีีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
150 หยวน ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ สามารถแจ้งความประสงค์กบัหัวหน้าทัวร์ในการจ้างครูฝึกได้) 
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17.20 น. ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน โดย สายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ Kunming 

Airlines (KY) เท่ียวบินท่ี KY8369 (บริการอาหารและน ้าด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้เวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 20 นาที+) 
18.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 

** นโยบายเพ่ือร่วมส่งเสริมสินค้าพื้นเมือง คือร้านผลติภัณฑ์ บัวหิมะ ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ เน่ืองจากมีผลต่อ
ราคาทัวร์ของทางบริษัทฯ หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของ
รัฐบาลตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดกต็าม ลูกค้าต้องช าระค่าชดเชยเพิม่ ร้านละ 3,500 บาท ต่อลูกค้า 

1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เกบ็เงินจากลูกค้าโดยตรง ** 
      

หมายเหตุ :  
1. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน ,  การเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน

รวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพบัิติทางธรรมชาติ 
การปิดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของอาหาร 
3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็น

โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 
4. ลูกค้าจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอ่ืน 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท

ของนักท่องเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใช้ประกอบการโฆษณาเท่าน้ัน 

**ทั้งนี ้ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมัดจ าแล้ว 
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเง่ือนไขท้ังหมด** 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 
มหัศจรรย์...คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจ่ือ แผ่นดินสีแดงตงชวน เล่นสกหีิมะ 

ตารางเดินทาง 4 วัน 3 คืน สายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ (KY) 

พเีรียดวันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว จอยแลนด์ 

03 – 06 กันยายน 2563 25+1 11,900 11,900 11,900 2,500 8,900 

10 – 13 กันยายน 2563 25+1 11,900 10,900 10,900 2,500 8,900 

17 – 20 กันยายน 2563 25+1 10,900 10,900 10,900 2,500 8,900 

24 – 27 กันยายน 2563 25+1 11,900 11,900 11,900 2,500 8,900 

09 – 12 ตุลาคม 2563 25+1 11,900 11,900 11,900 2,500 8,900 

10 – 13 ตุลาคม 2563 25+1 11,900 11,900 11,900 2,500 8,900 

22 – 25 ตุลาคม 2563 25+1 10,900 10,900 10,900 2,500 8,900 

29 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2563 25+1 11,900 11,900 11,900 2,500 8,900 

05 – 08 พฤศจิกายน 2563 25+1 11,900 11,900 11,900 2,500 8,900 

12 – 15 พฤศจิกายน 2563 25+1 11,900 11,900 11,900 2,500 8,900 

19 – 22 พฤศจิกายน 2563 25+1 11,900 11,900 11,900 2,500 8,900 

26 – 29 พฤศจิกายน 2563 25+1 11,900 11,900 11,900 2,500 8,900 
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03 – 06 ธันวาคม 2563 25+1 12,900 12,900 12,900 2,500 8,900 

04 – 07 ธันวาคม 2563 25+1 12,900 12,900 12,900 2,500 8,900 

10 – 13 ธันวาคม 2563 25+1 12,900 11,900 11,900 2,500 8,900 

17 – 20 ธันวาคม 2563 25+1 11,900 11,900 11,900 2,500 8,900 

24 – 27 ธันวาคม 2563 25+1 11,900 11,900 11,900 2,500 8,900 

29 ธันวาคม 63 – 01 มกราคม 64 25+1 13,900 13,900 13,900 2,500 10,900 

30 ธันวาคม 63 – 02 มกราคม 64 25+1 13,900 13,900 13,900 2,500 10,900 

31 ธันวาคม 63 – 03 มกราคม 64 25+1 13,900 13,900 13,900 2,500 10,900 

07 – 10 มกราคม 2564 25+1 11,900 11,900 11,900 2,500 8,900 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลบั) ท่านละ 4,000 บาท อัตรานีร้วมรายการทัวร์และตั๋วเคร่ืองบนิแล้ว** 
 

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 1 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเด่ียว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1ใบ) 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 

ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 
✓ ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
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 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นย่ืนวีซ่าหมู่คณะ ลูกค้าต้องเป็นผู้ด าเนินการย่ืนวีซ่าด้วยตนเอง 

 ค่าวีซ่าจีนส าหรับชาวต่างชาติ และต่างด้าว 

 ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย และ ไป - กลับพร้อมคณะเท่าน้ัน!! )* 
* 1. กรณีมีวีซ่าเดี่ยวอยู่แล้วกรุณาแจ้งล่วงหน้าทันทีที่ท าการจองทัวร์ 
* 2. หากเล่ือน/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการเดินทาง จะไม่สามารถน าวีซ่านีไ้ปใช้ในการเดินทางคร้ังอ่ืนๆได้ในทุกกรณี 
* 3. การพจิารณาอนุมัติวีซ่ากรุ๊ปเป็นดุลยพนิิจของเจ้าหน้าที่ทางการจีน บริษัทฯไม่สามารถการันตีการได้รับวีซ่าประเภทนีใ้ห้ได้ 
** ในกรณีต้องย่ืนวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน** 

 ค่าใช้จ่ายและบริการย่ืนวีซ่าเดี่ยวเข้าออก 1 คร้ัง ย่ืนแบบปกติ 4 วันท าการ  ท่านละ 1,800 บาท  

 ค่าใช้จ่ายและบริการย่ืนวีซ่าเดี่ยวเข้าออก 1 คร้ัง ย่ืนแบบด่วน 2 วันท าการ  ท่านละ 3,000 บาท 

 (โปรดจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมล่วงหน้าก่อนย่ืนวีซ่า และส่งเอกสารให้บริษัทอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง ไม่นับ
รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดที่สถานทูตประกาศ ซ่ึงเอกสารจะอยู่กับสถานทูตไม่สามารถดึงเอกสารกลับมาระหว่าง
ตรวจพิจารณาได้ กรณีลูกค้าส่งเอกสารล่าช้ากว่าก าหนดและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากที่ระบุ ถือว่าผู้ เดินทางรับทราบและ
ยินยอมช าระค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้จริง) 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ ตามระเบียบธรรมเนียมรวมทั้งทริป 160 หยวน (ประมาณ 800 บาท) /ท่าน  (เด็กช าระเท่า
ผู้ใหญ่)  

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพงึพอใจ 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลกิ 
การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท +ค่าวีซ่า (ช าระภายใน 3 วัน มิฉะน้ันที่น่ังตัดอัตโนมัติ) 
ช่วงเทศกาลกรุณาช าระเต็มจ านวน 

• ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
กรณียกเลิก (จอยกรุ๊ป) : 

• แจ้งยกเลิก 30 วัน ก่อนการเดินทาง      : คืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด 

• แจ้งยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง : เก็บมัดจ าทั้งหมด และเก็บ 50% จากราคาทัวร์ทั้งหมด 

• แจ้งยกเลิก 15 วัน ก่อนวันเดินทาง        : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณียกเลิก (ตัดกรุ๊ป) : 
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• แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง 60 วัน ก่อนการเดินทาง  : คืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด 

• แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง น้อยกว่า 60 วัน               : เกบ็เงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ในกรณีช าระค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทางน้อยกว่า 60 วัน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์
ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            การ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่
บริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัท
ต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้ เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้ เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เล่ือนวันเดินทาง หรือ 
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด 
ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับใน
เง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศ
ใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

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

เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลกิทัวร์  
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 
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➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี ้ในกรณีที่
เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

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

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ 
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระ
เหมาขาด 

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

➢ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากท่าน กรณีที่ท่านไม่สามารถไปเข้าชมร้านจ าหน่ายสินค้าพื้นเมืองตามโปรแกรม
ทัวร์ เช่น ร้านบัวหิมะ ร้านใบชา ร้านผ้าไหม ร้านหยกหรือจิวเวลร่ี ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นของ
องค์การท่องเท่ียวท้องถิ่น เน่ืองจากการเข้าชมร้านค้าเหล่านีจ้ะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนจากองค์การท่องเท่ียวท้องถิ่น ซ่ึงมีผล
ท าให้ค่าทัวร์ถูกลง ดังนั้นหากท่านไม่เข้าชมร้านใดร้านหนึ่งท่ีระบุในโปรแกรมข้างต้นหรือทั้งหมด ย่อมส่งผลให้ค่าทัวร์แพงขึน้ เน่ืองทาง
ทัวร์ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดการเข้าชมร้านค้าฯ ซ่ึงทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มจากท่านนอกเหนือจากที่ได้
แจ้งไว้ 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ หากมี
การปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบิน
พเิศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน ้า การขีดเขียนรูปต่าง ๆ หรือแม้กระท่ังตราป๊ัมลายการ์ตูน ท่ีไม่ใช่การ
ประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง
ของท่าน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
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➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ี
ชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

➢ รายการทัวร์นีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรม
ที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 

กรณีย่ืนวีซ่าแบบกรุ๊ป : เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว (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 



BT-KMG02_KY_SEP-JAN21 

• 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 : เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว (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 
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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 โดยมีประเทศดังนี ้
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 ต้องย่ืนวีซ่าเดี่ยว 
อิสราเอล / อัฟกานิสถาน / ปากีสถาน / อุซเบกิสถาน / ทาจิกิสถาน / เติร์กเมนิสถาน / คาซัคสถาน / อิรัก / อิหร่าน / อียิปต์ / ซีเรีย / ซาอุดิอาระเบีย 

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

ประโยชน์ของตัวท่านเอง โปรดท าความระเบียบอย่างเคร่งครัด จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้   
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 02-2450888 


