
 

 

รหัสทัวร GS25 2000338 
ทัวรจีน หยีเหลียง สยบฟ�าพิชิตซากุระ KUNMING 4D 3N (KY) 
คุนหมิง – หยีเหลียง – หุบเขาซากุระ – ถํ้าจิ่วเสียง + ลองเรือ – คุนหมงิ - สวนหยวนทง ชมซากุระ – 
เมืองโบราณกวนตู – รานบัวหิมะ - OPTION: เท่ียวภูเขาซีซาน (รวมรถแบตเตอร่ี + กระเชา) – 
อิสระชอปปم�งหนางผิงเจีย 

 



 

 

สายการบิน คุนหมิงแอรไลน (KY) : ขึน้เครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
 
KY8370 BKK(กรุงเทพ) - KMG(คุนหมิง) 21.25 – 00.50 (+1) 
KY8369 KMG(คุนหมิง) - BKK(กรุงเทพ) 17.50 – 20.10 

 
**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 

ก.ก. ** 
 

 
DAY 1       กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – คุนหมิง (-/-/-) 
 
18.20 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 เคาทเตอร U สายการบิน KUNMING AIRLINES 
โดยมีเจาหนาท่ีของบรษิัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการ
เช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควร
ทราบ : ประเทศจีนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง 

21.25 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตคิุนหมิงฉางซุย ประเทศจีน โดยสายการบิน 
Kunming Airline เท่ียวบินที ่KY8370  **ใชเวลาบินโดยประมาณ 2.20 ช.ม.** 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY 2      คุนหมิง – หยีเหลียง – หุบเขาซากุระ – ถํ้าจ่ิวเสียง + ลองเรือ – คนุหมิง (B/ L/ D) 
 
00.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางซุย ประเทศจีน (ตามเวลาทองถิ่นเร็ว

กวาเมืองไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น เพ่ือ
สะดวกในการนัดหมาย) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระ
เรียบรอย  

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  จากน้ันนําทานเดินทางสู  เมืองหยีเหลียง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) จากน้ัน

นําทานเดินทางสู หุบเขาซากุระ ต้ังอยูบริเวณหลังภูเขาควางหยวน ซึ่งดึงดูดความสนใจ
จากนักทองเท่ียวจํานวนมาก โดยในปจจุบันมดีอกซากุระมากกวา 60 สายพันธุ จํานวน
มากกวามาย ที่บานสะพร่ังครอบคลุมพื้นท่ีขนาดใหญ นอกจากน้ียงัเปนศูนยรวมของการ
เพาะพันธุ จําหนาย และวิจัยคนควาดานซากุระ และเปนแหลงทองเท่ียวสันทนาการ
รวมอยูในท่ีน้ีดวย อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปตามอัธยาศัย หมายเหตุ : 
ท้ังน้ีการผลิบานมากหรือนอยของดอกซากุระขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละป ซึ่งอยูใน
ระหวาง ตนเดือนมีนาคม-ตนเดือนเมษายน กรณีท่ีดอกซากรุะยังไมบาน หรือหมด
ฤดูกาลกอนกําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิงดรายการทองเท่ียวอ่ืนแทน 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เปดยาง 



 

 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู ถํ้าจ่ิวเสียง เปนถํ้าหินงอกหินยอยท่ีสวยงามตระการตามาก 
เปนถํ้ามหัศจรรยของจนีท่ีสวยงามมากและเปน 1 ใน 10 สถานท่ีสําคัญทางธรรมชาติ
ของมณฑลยูนาน ถํ้าน้ีเกิดจากการกัดเซาะของภูเขาไฟโบราณ จนเกิดเปนโพรงถํ้าขนาด
ยาว 3-4 กิโลเมตรชวงแรกจะเดินผานไปทางเสนทางท่ีขนานไปกับภูเขาสูง เขาชมความ
งามภายในถํ้าจิว่เซียง ท่ีประกอบดวยหินงอกหินยอยท่ีสวยงามรูปรางแปลกตาเต็มไป
ดวยสีสันสวยงาม ซึ่งประกอบเสมือนเปนโลกใตดินไดอยางนาอัศจรรย นํา
ทาน ลองเรือ ชมความงามของหินงอกหินยอยรูปรางแปลกตาท่ีเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ในถํ้าแบงเปน 3 สวน สวนแรกคือน่ังเรือชมความสวยงามของชองแคบชั่งอิน
เสีย ทั้งสองขางเปนหนาผาท่ีมีความสูงถึง 150 กวาเมตร สวนท่ีสองจะเปนถํ้าธรรมชาติ
ซึ่งเคยเปนท่ีอยูอาศัยของคนเผานอยในสมัยกอน สวนท่ีสามจะเปนถํ้าน้ํา ในถํ้า
ประกอบดวยน้ําตกตัวเมียและตัวผูอยูดวยกัน จากน้ันนําทานเดินทางสู คุนหมิง  

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที ่   VIENNA HOTEL, KUNMING  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY 3        สวนหยวนทง ชมซากุระ – เมืองโบราณกวนตู – รานบัวหิมะ  (B/ L/ D) 
 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนหยวนทง เปนสถานท่ีเหมาะสําหรับชมซากุระมากท่ีสุด ซึ่ง

สวนแหงน้ีเช่ือมกับสวนสัตวหยวนทง และวัดหยวนทง ภายในมีตนซากุระท้ังสายพันธุ
ญี่ปุ�น และสายพันธุยูนนานหลายพันตน และมีตนไหถังจํานวนไมนอย ยามเมื่อดอกไม
บาน มองแลวเหมือนทุงดอกไมที่มีเน้ือท่ีนับหมื่นตารางเมตร มีสีชมพูสลับสีขาว ซึ่งเปน
ภาพสวยงามตระการตานาชม ซากรุะของสวนหยวนทง มช่ืีอเสียงท้ังในประเทศและ
ตางประเทศมากขึ้น ซึง่ดอกซากุระของสายพันธุยูนนาน หน่ึงดอกจะมกีลีบดอกซอนกัน 
7-9 ช้ัน (มีลักษณะคลายรม) และมีสีสันท่ีโดดเดนกวาดอกซากุระสายพันธุอ่ืนๆ จึงเปน
ท่ีดึงดูดใจอยางมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารกวางตุง 
 นําทานเดินทางสู รานบัวหิมะ ชมครีมเป�าซูถงั หรือท่ีรูจักกันดีในช่ือ บัวหิมะ สรรพคุณ

เปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม พุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน 
จากน้ันนําทานเดินทางสู  เมืองโบราณกวนตู เปนแหลงทองเท่ียว ชอปปم�ง เส้ือผา 
อาหารพ้ืนเมือง ขนม และลานเอนกประสงคท่ีชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดิน
เลน พักผอนหยอนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สรางขึ้นมาเพ่ือเปนการอนุรักษ
สถาปตยกรรมของรานคารานขายแบบจีนในสมัยกอน สวนกลางของลานเอนกประสงค



 

 

สรางเปนเจดียแบบธิเบต และดานหลังของเมืองโบราณ เปนท่ีต้ังของวัดลามะ หรือวัดธิ
เบต เมืองโบราณกวนตูสะทอนใหเห็นชีวิตความเปนอยูของชาวจีนในคุนหมิงที่มี
หลากหลายชาติพันธุ แตอยูรวมกันไดอยางกลมกลืน 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด  
พักที ่   VIENNA HOTEL, KUNMING  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAY 4      OPTION: เท่ียวภูเขาซีซาน (รวมรถแบตเตอร่ี + กระเชา) – อิสระชอปปم�งหนางผิง

เจีย – คุนหมิง – กรุงเทพฯ (B/ L/ -) 
 
OPTION 1: สามารถซื้อ OPTION เสริม เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่ + กระเชา) ราคา ทานละ 
1,000 บาท) 
เขาซีซานหรือประตูมังกร เปนสวนหนึ่งของลัทธิเตา สรางในชวง ค.ศ. 1718-1843 ใหทานลอด
ผานประตูมังกร “หลงเหมิน” ซึ่งเปนประตูแหงความสิริมงคล ซึง่ถาผูใดไดเดินลอดผานประตู
แหงน้ี วากันวาจะประสบความสําเร็จ โชคดี  
**สําหรับทานที่ไมไดซื้อ OPTION เสริม สามารถเดินเที่ยว ซื้อของที่ระลึก จากรานคาบริเวณ
ใกลเคียง** 
 



 

 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

จากน้ันนําทุกทานเพลิดเพลิน ชอปปم�งหนานผิงเจีย หรือท่ีรูจักกันในอีกชื่อเรียก ถนนคน
เดินจินปم�ลู ถือวาเปนถนนท่ีเกาแกที่สุดในคุนหมิง ถนนจินปم�ลู ต้ังอยูใจกลางเมืองคุนหมิง 
ความพิเศษของสถานท่ีแหงน้ีคือ ตอนกลางของถนนมีซุมประตูมาทองและซุมประตูไก
มรกตซึ่งภาษาจีนเรียกวาจินหมาและปم�จีจึงเอาคํายอ “จินปم�”มาขนานนามถนนวาจินปم�ลูซ่ึง
ก็คือ“ถนน(มา)ทอง(ไก)มรกต” นําทุกทานอิสระตามอัธยาศัย เพลิดเพลินชอปปم�งสินคา
มากมายตลอดถนนแหงน้ี หรือจะสามารถเดินเลนชมทัศนียภาพของถนนคนเดินในเมือง
คุนหมิง ซึมซับวิถชีีวิตของคนทองถิ่นในยานน้ี  

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ขนมจีนขามสะพาน 
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู คุนหมิงฉางซุย เพ่ือเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย 
17.50 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน  KUNMING AIRLINES 

เท่ียวบินที ่KY8369  ** ใชเวลาบินโดยประมาณ 2.20 ช.ม.** 
20.10 น.   เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

************************************************* 
 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบนิ
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
 
 
 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 20 
ป) 

อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
20 ป) 

อัตราทานละ 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชต๋ัว
เครื่องบิน

อัตรา  
ทานละ 

วันเดินทางเดือน มีนาคม 2563 
05-08 มีนาคม 2563 9,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

06-09 มีนาคม 2563 11,999 14,999 14,999 3,500 8,999 

12-15 มีนาคม 2563 11,999 14,999 14,999 3,500 8,999 

13-16 มีนาคม 2563 11,999 14,999 14,999 3,500 8,999 

19-22 มีนาคม 2563 11,999 14,999 14,999 3,500 8,999 

20-23 มีนาคม 2563 11,999 14,999 14,999 3,500 8,999 

26-29 มีนาคม 2563 11,999 14,999 14,999 3,500 8,999 

27-30 มีนาคม 2563 11,999 14,999 14,999 3,500 8,999 
วันเดินทางเดือน เมษายน 2563 
02-05 เมษายน 2563 12,999 15,999 15,999 3,500 8,999 

03-06 เมษายน 2563 14,999 17,999 17,999 4,500 10,999 

04-07 เมษายน 2563 14,999 17,999 17,999 4,500 10,999 
 
 



 

 

** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถงึเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 
** เด็กอายุตํ่ากวา 20 ปนับจากวันเดินทาง ขออนุญาตเก็บคาทัวรเพ่ิม 3,000 บาทตอทาน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท **  
(ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน และไมรวมคาวีซา) 
 
โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือ 
เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ
ของผูเดินทาง) ** 
 
** ตามนโยบายรวมกับการทองเท่ียวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธ
สินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจักคือ รานนวดเทา(บัวหิมะ), ซึ่งจําเปนตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุก
รานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45-90 นาท ีซื้อหรือไมซื้อ
ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความ
ประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่
เกิดขึน้จากทาน เปนจํานวนเงิน 400 หยวน / ทาน / ราน 
 



 

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร 
ทานละ 1,000 RMB หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกคาตองไปย่ืนวีซาเอง ** 
 
**  ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน
การทํา   วีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัท
ทัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของ
ทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีน
อยางนอย 2 อาทิตย ** 
 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) 
รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ 
เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใดเท่ียวหน่ึง  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดย
อางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามที่ตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Kunming Airline 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระ ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) 
และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (เจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอ
ทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)  

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท

รดแฟร การแขงขันกีฬา  
หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 



 

 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไข    
   ตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คา

ซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทางกลบั 
(Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดย
สวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ี
สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว 
× คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนยืน่วีซากรุป (กรณีตางชาติจายเพ่ิมจากคาทัวร 

1,000 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง) 
× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
× คาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง 

(สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน) ชําระพรอมเงินคาทัวร 



 

 

หรือ คาวีซาจีนทองเท่ียวแบบเด่ียว (4 วันทําการ) ทานละ 1,800 บาท (สําหรับผูถือ
พาสปอรตไทยโดยทานตองไปยื่นดวยตัวเอง) 
 

หมายเหตุ  
- หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางคร้ัง

อ่ืนๆได รวมทั้งไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี   
- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางท่ีบินลงปกกิง่ / ปกกิง่+

เซ่ียงไฮ (เท่ียว 2 เมือง) ตองยื่นวีซาเด่ียวเทาน้ัน 
- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆท้ังสิ้น ทําใหไมสามารถ

ยื่นวีซากรุปได ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา วีซาเด่ียวย่ืนปกติ 4 วัน ทําการ 
ทานละ 1,800 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทําการ ทานละ 2,925 บาท (อัตรา
ดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน)  

- กรณีท่ีสามารถยื่นวีซากรุปไดแตลูกคาประสงคตองการทําวีซาเด่ียวสามารถติดตอ
ตัวแทนรับทําวีซาใกลบานทาน  

- สําหรับผูท่ีเคยเดินทางไปใน 24 ประเทศดังตอไปน้ี  1.อิสราเอล   2.อัฟกานิสถาน   3.
ปากีสถาน  4.อุซเบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติรกเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.
อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 
16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   22.โอมาน   23.
จอรแดน   24.โซมาเรีย 

 (ต้ังแตป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได ตองทําวีซาเด่ียวเทานั้น) 
 

 เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง เน่ืองจากเปนทัวรราคา

โปรโมช่ันขออนุญาตเก็บเต็มจํานวนและไมคืนเงินในการยกเลิกไมวากรณีใดๆ และตัดท่ีน่ัง
การจองภายใน 2 วนั ตัวอยางเชน ทานจองวนัน้ี กรุณาชําระเงินใน 2 วันถดัไป กอนเวลา 
16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมติัทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด 



 

 

และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม 
น่ันหมายถึงวา กรณีทีม่ีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจาก
ทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 14 วันทําการ ขอสงวน
สิทธ์ิไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศกุร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีรั่ฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

เง่ือนไขการ ยกเลิก การเดินทาง 
 กรณีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียว

หรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบรษิัท
อยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเปนลายลกัษณ
อักษรเทาน้ัน ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม 
การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองท่ีพัก เปนตน ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันท่ี ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน 
จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง
การเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 
 การเดินทางท่ีตองการันตีมดัจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆกต็าม   

 สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมี
ผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ



 

 

ตองการ) โดยทางบริษทัจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน 
กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัท
ยินดีท่ีจะใหบริการและดําเนินการตอไป 

 ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณี
น้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสาํคัญ 

 การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีรั่ฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

เง่ือนไขสําคัญอืน่ๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด 

คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะ
เดินทางได ทางบรษิัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป 
โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครัง้ ท้ังน้ี กอน
คอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถ
เปล่ียนแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถงึ



 

 

สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัท
ประสานงานกบัสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงทีเ่กิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน 
หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนักลับ  
 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด

แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลา
ใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใชความ



 

 

ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร 
เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแต
ละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ี
จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มี
หนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก 
และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอ
กรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบบัใหม โดยใชฉบับเกาไป
อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกบัแจงมาท่ีบรษิัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) 
ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมคีาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอย
แลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัว



 

 

เคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการ
และขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน กรณีลกูคาเดินทางดวยกนั กรุณา
เช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกนั หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมตดิกันเสมอไป) 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นกอน
วันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , 
การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํา
ส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของ
ไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเทีย่วประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสปอรตไทยเทาน้ัน) 
•• สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  
ใชสําเนาพาสปอรต ตองถายชัดเจน  เห็นทั้ง 2 หนาเต็ม ตามตัวอยางเทาน้ัน !! 
• รูปถาย ถายจากมือถือ หรือ กลองถายรูปหนาตรง พ้ืนหลังสขีาว หามถายเซลฟم� และสง
รูปเขามาทางไลน ไดเลย 
ตามตัวอยางดานลางน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทานใดที่เคยไป 24 ประเทศดังน้ี ไมสามารถใชวีซากรุปเขาจีนได 
ตองทําการย่ืนวีซาเด่ียวเขาประเทศจีน 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได                
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว** 
** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ทานมีความประสงคจะย่ืนวีซา
เด่ียว) 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสอืเดินทาง
ตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธ
การขอออกนอกประเทศของทานได)  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม   
3. รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน ย้ิมหามเห็นฟน มองเห็นทั้ง

ใบหนาและใบหูทั้งสองขางชัดเจน และหามสวมเสื้อสีขาว เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือ
ชุดขาราชการ ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา รูปถายมีอายุไม
เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  

4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 

5.1 เดินทางพรอมพอแม  / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   
5.1.1 สําเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

  5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  5.1.4 กรณีช่ือไมตรงกบัสูติบตัร (ใบเกดิ) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
5.2 เดินทางพรอมญาต ิ  

5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
5.2.4 กรณีช่ือไมตรงกบัสูติบตัร (ใบเกดิ) ตองใชใบเปลีย่นช่ือ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําท่ีเขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

6.  กรณีหนังสอืเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
6.1  ใบอนุญาตการทํางาน ตัวจริงเทาน้ัน ! ! ตออายกุารทํางานแลวไมตํ่ากวา 3 – 6 เดือน 
6.2  หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มตีราประทับและลายเซ็นต 



 

 

6.3 สําเนาต๋ัว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหตุ :  
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบ

อนุญาติการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไป
ดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

 สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวย
ตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 

 เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอม
สงใหบริษัททัวร อยางนอย 7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททัวรไมทราบลวงหนา   
 

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาต ิ(ในกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวีซาใหได) 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน  ทานละ 5,400 บาท  
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ�ายขาย) 

 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 

 ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายท่ีดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
 นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
 นํารูปถายท่ีมีววิดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยนืเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
 นํารูปถายท่ีเปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 



 

 

(ตางชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบล
เย่ียมสาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี 
ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย 
สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย  ไมสามารถขอวีซาดวนได) 

 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบ 

ลวงหนา** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้** 
เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ       โสด   แตงงาน             หมาย             หยา    
   ไมไดจดทะเบียน     จดทะเบียน   
ช่ือคูสมรส .............................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณีย..................................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ.............................................................. 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................รหสัไปรษณีย....................................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................ 
ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
............................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................... 
ตําแหนงงาน.............................................................................................................................................. 
 



 

 

ที่อยูสถานที่ทาํงาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.......................................................................................................................................................................................
.............................................................................รหสัไปรษณีย............................................................. 
โทรศัพท............................................................ มือถือ.................................................................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทร
เช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม       ไมเคย       เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป...................... .......... 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม      ไมเคย       เคย   
โปรดระบุ............................................................................ 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป....................................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................. 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บ
เอกสารเพ่ิมเติม  อาจทาํใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา 
ณ ที่น้ี  (โปรดทาํตามระเบียบอยางเครงครัด) 


