
 

 

รหัสทัวร BID2000172 
ทัวรจีน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน เลนสกีหิมะ 5 วนั 2 คืน (SC) 
อุทยานน้ําตกคุนหมิง • ตงชวน • แผนดินสีแดงแหงตรงชวน • ภูเขาหิมะเจียวจื่อ  
ไรสตรอวเบอรรี่ •  เขาซีซาน • เลนสกีสนามหิมะSUNAC • ประตูมาทองไกหยก • จินปم�ลู    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
วันแรก กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ (-/-/SNACK BOX) 
 
23.55 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 10 Row W 

เคานเตอรสายการบินซานตง 
SHANDONG AIRLINES (SC) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

  
 

 
 
 
 



 

 

วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ • ทาอากาศยานนานาชาติคนุหมิงฉางสุย • 
อุทยานนํ้าตกคุนหมิง • ตงชวน • แผนดินสีแดงแหงตรงชวน (เชา/กลางวัน/
เย็น) 

 
03.05 น. ออกเดินทางสู เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยเที่ยวบิน SC 8886  (ใชเวลาบิน 

2 ช่ัวโมง 20 นาที+)  
05.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคนุหมิงฉางสุย ประเทศจีน ผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมืองและศุลกากรและรับกระเป�าสัมภาระเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นเร็วกวา
ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเยือน คุนหมิง เมืองหลวงแหงมณฑลยูนนาน เปนเมืองทาใหญอันดับ 4 ของ

จีนรองจากเซี่ยงไฮ ปกกิ่ง และกวางโจว ในภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน เปน
นครระดบัจังหวัด ศูนยกลางทางการเมือง เศรษฐกิจ คมนาคม และวัฒนธรรมของ
มณฑล สภาพอากาศ ฤดูหนาวไมหนาวจัด และฤดูรอนไมรอนมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 15 
-18 องศาเซลเซียส มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดป คุนหมิงจึงไดสมญานามวาเปน 
เมืองแหงฤดูใบไมผลิ  นําทานเดินทางสู อุทยานนํ้าตกคุนหมิง แลนดมารกใหมของ
เมืองคุนหมิง เปนสวนสาธารณะขนาดใหญใจกลางเมือง ซึ่งเปดเม่ือไมนานมาน้ี ที่น่ี
เปนที่พักผอนหยอนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงและนิยมในหมูนักทองเท่ียว 
ภายในประกอบไปดวยน้ําตกใหญยักษ ท่ีกวางถึง 400 เมตร และมีความสูงกวา 
12.5 เมตร เบ้ืองลางน้ําตกเปนทะเลสาบ 2 แหง มีทางเดินพาดอยู หากเดินขึ้นไป
บริเวณ Visitor's center จะสามารถชมวิวทะเลสาบกวางเหนือน้ําตกไดอีกดวย 
สถานทีแ่หงน้ีสรางขึ้นดวยฝมือมนุษย เปนสวนหน่ึงของโครงการผันน้ําจากแมน้ําห
นิวหลานไปสูทะเลสาบเตียนฉือ อันเปนทะเลสาบที่ใหญที่สุดในชองแคบยูนนาน ชวย
ป�องกันนํ้าทวมและทําหนาท่ีเปนที่เก็บนํ้ายามฉุกเฉินของประชาชน โดยสามารถ
สํารองน้ําไดสูงถึง 300,000 ลูกบาศกเมตร ใชระยะเวลาในการสรางกวา 3 ป กับ
งบประมาณกวา 170 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 6,000 ลานบาทในเวลา
น้ัน นําทุกทานเดินทางสูจุดหมายตอไป ณ เมืองตงชวน (ใชเวลาเดินทาง
โดยประมาณ 4 ช่ัวโมง)   



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน เดินทางสูตงชวน หรือที่รูจักกันในชื่อ หงถูตี ้ซึ่งแปลวา แผนดินสีแดง แผนดินสแีดง

แหงตงชวน อยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของคุนหมิง ถือเปนหน่ึงในทิวทัศนที่งดงาม
ที่สุดของดินสีแดงในโลก มีภูมิประเทศเปนทิวเขาสลับซับซอน สีสันสดใสนาสนใจ ภูมิ
ประเทศเปนทิวเขาเพาะปลูกดอกไมและพืชผักตามแปลงตาง ๆ เชน ขาวโพด ขาว
โอต หลากหลายสี ตัดกับดินสีแดง ซึ่งเกิดจากการออกซิไดซของธาตุเหล็กและแรธาตุ 

               อ่ืน ๆ ในเน้ือดิน ไดรับการขนานนามวา เมืองภูเขาเจ็ดสี จึงทําใหพื้นท่ีบริเวณน้ีเปน
ทัศนียภาพที่สวยงาม เปนจุดที่นักทองเที่ยวนิยมแวะมาเก็บภาพบรรยากาศเม่ือมา
เยือน 

 



 

 

 
** ทิวทัศนเปนไปตามสภาพอากาศและชวงเวลาเพาะปลูก** 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม WANG TONG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 
วันที่สาม ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเชา) • ไรสตรอวเบอรรี ่• รานบัวหิมะ 

• คุนหมิง  (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเชา) ตั้งอยูทีเ่ขต

ปกครองตนเองลูชวัน่  เปนภูเขาหิมะท่ีอยูใกลเมืองคุนหมิงมากที่สุด มีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 4,223 เมตร  ใหทานนั่งรถแบตเตอรี่ของทางอุทยาน เดินทางไตลัด
เลาะไปตามไหลเขา ดานหน่ึงเปนหินผา อีกดานเปนทิวเขาสูงสลับซอนกัน บางพื้นที่
มองเห็นนาขั้นบันไดที่ชาวบานปลูกทํากิน เกิดเปนทวิทัศนที่สวยงาม (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 20 - 30 นาที)  ถึงสถานีกระเชาใหทานนั่งกระเชาเคเบ้ิลละ 2 
ทาน ขึ้นสูดานบนของภูเขาหิมะเจียวจื่อพรอมชมวิวทิวทัศน ในชวงหนาหนาว 



 

 

ระหวางทางเดินจะไดพบกับพืชประจําถิ่น เชน ตนสนตูเจียน ตนอาซาเลีย ปกคลุมไป
ดวยเกล็ดน้ําแข็งที่จับตวัตามลําตน กิ่ง กาน ใบ เกิดเปนผลึกน้ําแข็งรปูลักษณตาง ๆ 
แปลกตา น้ําของน้ําตกที่จับตัวเปนน้ําแข็งพาดผานหินผาสูงสวยงาม ใหทานได 

 
               ถายภาพเปนที่ระลึกกันอยางเต็มอ่ิม ภูเขาหิมะเจียวจื่อน้ีสามารถเท่ียวชมไดตลอดทั้งป 

ในแตละชวงฤดูกาลที่น่ีจะมีทิวทัศนที่นาท่ึงแตกตางกันไป โดยเม่ือมองจากดานลาง
แลว ภูเขาจะมสีีเขียวในฤดูใบไมผลิ สีน้ําเงินในฤดูรอน สีทองในฤดูใบไมรวง และขาว
นวลในฤดูหนาว  

 
พฤศจิกายน – มีนาคม : ฤดูใบไมรวง เขาฤดูหนาว ถึงตนฤดูใบไมผลิ 
ชมทิวทัศนภูเขาปกคลุมไปดวยหิมะบนยอดเขา ธารน้ําที่จับตัวเปนนํ้าแข็งดู
สวยงามแปลกตา  
เมษายน – ตุลาคม :  ฤดูใบไมผลิและฤดูรอน  
ชมความงามดอกอาซาเลียหรือที่คนไทยนิยมเรียกวา กุหลาบพันป และดอกไม
นานาพรรณ 

 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูนครคุนหมิง ระหวางทางนําทานเยี่ยมชม ไรสต
รอวเบอรรี ่ซึ่งเปนไรเกษตรทองถิ่นของชาวคุนหมิงยานชานเมือง ใหทุกทานไดลอง 

 
ชิมสตรอวเบอรรี่สด ๆ จากทางไร รสชาติหวานฉ่ํา เปนที่ช่ืนชอบของนักทองเที่ยว
ที่มาเยือนและยังเปนผลไมสงออกของประเทศอีกดวย  ทานสามารถเลือกซื้อกลับเปน
ของทานเลนของฝาก โดยราคาประมาณ 40 หยวนตอกิโลกรัม เปนการชวยเพิ่ม
รายไดใหแกเกษตรกรในทองถิน่อีกดวย **การเยี่ยมชมไรสตรอวเบอรรี ่ขึ้นอยูกับ
สภาพอากาศในฤดูกาลน้ัน ๆ กรณีที่ผลสตรอวเบอรรี่ไมสามารถเก็บได ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใด ๆ เน่ืองจากไรสตรอวเบอรรี่แหงน้ีไมมีคาเขา และงด
การเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนรายการดังกลาว ** 
นําทานแวะชอปปم�ง รานบัวหิมะ พรอมชมครีมเป�าซูถัง หรือท่ีรูจักกันดีในชื่อ บัวหิมะ 
สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม  พุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญ
ประจําบานขนาดแทของชาวจีน 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ดสมุนไพร 
ที่พัก โรงแรม YI SHANG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี่ เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเชา) • เลนสกีสนามหิมะ SUNAC (รวมคาเขา
และอุปกรณ)   • ประตูมาทองไกหยก • ถนนคนเดินจินปم�ลู  • ทาอากาศยาย
นานาชาติคุนหมิงฉางสุย  (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 
จากน้ัน  นําทานชม เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเชา) ตั้งอยูหางจากศนูยกลางเมือง

คุนหมิงประมาณ 28 กิโลเมตร มีประวัตคิวามเปนมากวา 1,000 ป เขาซีซานแหงน้ี
ทานจะไดพบกับทิวทัศนอันงดงามของตัวเมืองนครคุนหมิง   เบ้ืองลาง และทะเลสาบ
เตียนฉืออันกวางใหญสุดสายตา ซึ่งไดขนานนามวา "ไขมุกทอแสงแหงที่ราบสูง" เรียก
ไดวาเปนวิวทองคําเลยก็วาได และสิ่งสําคัญไมแพกัน คือการไดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิท์ี่
ประจําอยูตามตําแหนงตาง ๆ ไลขึ้นไปตามทางเดินเลียบไหลเขา ไฮไลทสําคัญ!! การ 

 
               ลอดซุมประตูมังกรหลงเหมิน ซึ่งสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง เชื่อกันวาเปนประตูแหง

ความมงคล ผูใดไดลอดจะประสบแตความสําเร็จโชคดี เจริญรุงเรือง คาขายมีกําไร 
ทรัพยสินเพ่ิมพูน คิดหวังอะไรก็สมปรารถนา 



 

 

 
บนเขาซีซาน มีจุดสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 5 จุด ที่หากใครมาแลว ไมไดสักการะขอพรถือวา
มาไมถงึ ไดแก 
 
จุดที่หนึ่ง เทพเจาไฉซิงเอี้ย หรือ เทพเจาแหงโชคลาภ วิธีการขอพรคือเอามือไปจับ
กอนทองแลวอธิษฐาน จากนั้น กวักนํามาใสกระเป�าเงินของเรา เช่ือวาจะทําใหมีเงิน
ทองไหลมาเทมา เพิ่มพูนไมขาดสาย 
 
จุดที่สอง ศาลเจาตั่วเลาเอี้ย และ รูปปم�นงูพันเตา หรือ ศาลเจาพอเสือ สักการะ
องคเทพเจาตั่วเลาเอ้ีย และอยาลืมอธิษฐานขอพรรูปปم�นงูพันเตา คือ ใหลูบหัวเตาและ
ตัวงูที่พันอยูโดยรอบ เช่ือวาจะทําใหอายุยืน สุขภาพแข็งแรง 
 
จุดที่สาม บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์วัวกตัญู มีเรื่องเลาวา วัวตัวน้ีใชเขาเจาะหนาผาตรงหินน้ี
จนน้ําไหลออกมาเปนบอเล็ก ๆ ใหเจาของของเขาไดกิน เปนการสั่งสอนมนุษยวาอยา
ฆาสัตวเพราะเขามีความกตัญูตอเจาของอยางมาก 
 



 

 

จุดที่สี ่ศาลเจาแมกวนอิมสงลูก หากใครที่แตงงานแลวยังไมมีบุตร ขอพรจากทาน
จะไดบุตรตามปรารถนา 
 
จุดที่หา ซุมประตูมังกรหลงเหมิน หรือ ศาลเจามังกร เพ่ืออธิษฐานขอโชคลาภ 
วาสนา เหลือกินเหลือใช วิธีการคือใชมือขางหน่ึงลูบแกวมังกรที่อยูกลางซุมประตู 
และอีกมือหน่ึงลูบหัวปลาท่ีแกะสลักอยูขาง ๆ และขอพร จากน้ันไปไหวศาลเจากุย
ซิน ขาง ๆ เปนเทพเกี่ยวกับการศึกษา ขอพรเร่ือง การเรียน การสอบจะด ีเหมือนใน
สมัยกอนใครที่สอบจอหงวนก็จะมาสักการะบชูาเพื่อความเปนสริิมงคล 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ัน  นําทานเดินทางสู ลานสกสีนามหิมะ SUNAC Snow Park  ใหทานไดสนุกกับการ

เลนสกีอยางเต็มที่ ที่น่ีเปนสนามสกีหิมะในรมแหงใหมลาสุด!! ของนครคุนหมิง
เปดใหบริการคร้ังแรกชวงเดือน ธันวาคม 2562 ใหทานไดสัมผัสหิมะและเก็บ
บรรยากาศเปนที่ระลึกกอนจะไปสนุกกับการเลนสกี เพลินเพลินกับกิจกรรมมากมาย 
ที่ท้ังครอบครัวสามารถเลนได มีจัดโซนสําหรับคุณหนู ๆ ไดเลนหิมะและเครื่องเลน
นารัก ๆ อยางปลอดภัย และอุปกรณการเลนอ่ืน ๆ อีกมากมายสําหรับผูใหญ  (ราคา
ทัวรรวมคาเขาและคาอุปกรณ  หากทานตองการครูฝกเลนสกีมีคาใชจายเพ่ิม 



 

 

150 หยวน ไมรวมอยูในคาทัวร สามารถแจงความประสงคกับหัวหนาทัวรใน
การจางครูฝกได) 

จากน้ัน  นําทานไปยัง ซุมประตูมาทองและซุมประตูไกหยก ตั้งอยูที่จัตุรัสใจกลางเมืองคุนห
มิง มีอายุรวม 400 ป สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ภาษาจีนเรียกวาจินหมาและปم�จ ี
จนเปนที่มาของช่ือถนนแหงน้ี ชวงแดดรมลมตก หากอากาศด ีๆ จะม ีนักรอง 
นักแสดง มาทําการแสดงโชวบริเวณน้ีสรางบรรยากาศที่ครึกครื้น และไมควรลืมแวะ
เก็บภาพซุมประตูที่ประดับไฟสีทองอรามโดดเดนอยางมาก ในชวงคํา่ เปนจุดเช็คอินท่ี
หามพลาด และบริเวณน้ันเอง เปนยานถนนการคาท่ีเกาแกและคึกคักที่สุดของนคร
คุนหมิง ยานถนนคนเดินจินปم�ลู ใหทานไดเพลิดเพลินชอปปم�งสินคามากมายทั้งสินคา
แบรนดเนมทั้งของจีนและตางประเทศ สินคาแฟชั่นวัยรุนรานอาหารเครื่องด่ืม ขนม 
รานขายของที่ระลึก รวมท้ังเครื่องประดบั อัญมณีชั้นเยี่ยม และยังมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ อีกมากมาย นอกจากน้ันแลว ทานยังสามารถเดินเลนและเก็บภาพถาย
สวย ๆ จากตึกอาคารแบบสมัยเกา ซุมประตโูบราณท่ียังคงความเปนวัฒนธรรมของ
จีนที่ซอนอยูตามจุดตาง ๆ ทั่วไปทั้งถนนอีกดวย 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ! ขนมจีนขามสะพาน 
  ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน 



 

 

วันที่หา ทาอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุย • ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                 
 (-/-/-) 

 
00.55 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบินซานตง  

SHANDONG AIRLINES (SC) 
  เที่ยวบินที่ SC8885 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 20 นาที)  
02.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พรอม

ความประทับใจ 
 
 
 
** โรงแรมที่พักและโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับความเหมาะสม 
เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
โดยคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ** 
 
** นโยบายเพ่ือรวมสงเสริมสินคาพ้ืนเมือง คือรานผลิตภัณฑ บัวหิมะ ซ่ึงจําเปนตองระบไุวใน
รายการทัวร เน่ืองจากมีผลตอราคาทัวรของทางบริษัทฯ หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทาง
ตามรายการ หรือไมเขารานสนิคาพ้ืนเมืองหรือรานของรฐับาลตามที่ระบุไวในรายการทัวร 
ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองชําระคาชดเชยเพ่ิม รานละ 3,500 บาท ตอลูกคา 1 ทาน 
โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง ** 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
 

วันเดินทาง ราคา ทัวรคุนหมิง แผนดินสแีดงตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ เลนสกีหิมะ สาย
การบินซานตง (SC) 5 วัน 2 คืน 

เร่ิมเดินทาง กลับจาก
เดินทาง ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

15 ม.ค. 63 19 ม.ค. 63 SC8886/SC8885 9,900 9,900 9,900 2,500 

14 ก.พ. 63 18 ก.พ. 63 SC8886/SC8885 10,900 10,900 10,900 2,500 

19 ก.พ. 63 23 ก.พ. 63 SC8886/SC8885 10,900 10,900 10,900 2,500 

20 ก.พ. 63 24 ก.พ. 63 SC8886/SC8885 10,900 10,900 10,900 2,500 

21 ก.พ. 63 25 ก.พ. 63 SC8886/SC8885 10,900 10,900 10,900 2,500 

26 ก.พ. 63 1 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 9,900 9,900 9,900 2,500 

27 ก.พ. 63 2 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 10,900 10,900 10,900 2,500 

28 ก.พ. 63 3 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 10,900 10,900 10,900 2,500 

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

5 มี.ค. 63 9 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 10,900 10,900 10,900 2,500 

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

11 มี.ค. 63 15 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 9,900 9,900 9,900 2,500 

12 มี.ค. 63 16 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 10,900 10,900 10,900 2,500 

13 มี.ค. 63 17 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 10,900 10,900 10,900 2,500 

18 มี.ค. 63 22 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 10,900 10,900 10,900 2,500 

19 มี.ค. 63 23 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 10,900 10,900 10,900 2,500 

20 มี.ค. 63 24 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 10,900 10,900 10,900 2,500 

 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินไป - กลับพรอมกรุปตามรายการที่ระบุ กรุงเทพฯ-คุนหมิง-กรุงเทพฯ สาย

การบิน Shandong Airlines (SC) เปนตั๋วหมูคณะ 
 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน

เดินทาง) 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ (โหลดไดทานละ 1 ใบ) 
 คาโรงแรมตลอดการเดินทาง (พักหองละ 2 -3ทาน) (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 คาอาหารทุกม้ือตามรายการระบ,ุ นํ้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด / ทาน 
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คารถโคชรับ - สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทางไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง (ไมครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย) 

 
อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คานํ้าหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหาร และเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท - โทรสาร, มินิ

บาร ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประทวง, 

การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงาน ทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทําวีซาชาวตางชาติที่ไมไดรับการยกเวนย่ืนวีซาหมูคณะ ลูกคาตองเปนผูดําเนินการ
ย่ืนวีซาดวยตนเอง 



 

 

 คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาต ิและตางดาว 
 คาวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีนแบบกรุป ทานละ 1,500 บาท (พาสปอรตไทย และ ไป 

- กลับพรอมคณะเทานั้น!! ) 
** ในกรณีตองย่ืนวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน** 
- คาใชจายและบริการย่ืนวีซาเด่ียว ย่ืนแบบปกติ 4 วันทําการ  ทานละ 2,000 บาท  
- คาใชจายและบริการย่ืนวีซาเดี่ยว ย่ืนแบบดวน 2 วันทําการ  ทานละ 3,000 บาท 
- (โปรดจัดเตรียมเอกสารใหพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา และสงเอกสารใหบริษัทอยาง
นอยที่สุด 2 วันทําการกอนวันย่ืนจริง ไมนับรวมวันหยุด เสาร - อาทิตย วันหยุดที่
สถานทูตประกาศและไมนับรวมวันย่ืน ซึ่งเอกสารจะอยูกับสถานทูตไมสามารถดงึ
เอกสารกลับมาระหวางตรวจพิจารณาได) 

 คาทิปไกดทองถิ่น, พนักงานขับรถ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 1,500 บาท / 
ทาน (เด็กชําระเทาผูใหญ)  

 คาทิปหัวหนาทัวรไทยแลวแตความพึงพอใจ 
 
 
 
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 
1. กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง ชําระมัดจําทานละ 5,000 บาท (ชวงเทศกาล

กรุณาชําระเต็มจํานวน) สวนที่เหลือพรอมคาวีซาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 
วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ทานขึ้นไป มีหัวหนาทัวรไทย (ขนาดของกรุปไซส
อาจปรับเพ่ิมขึ้นไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา) กรณีผูเดินทางมีไมถึงจํานวน
ดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เลื่อนวันเดินทาง หรือ
ยกเลิกการเดินทางโดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 7 - 10 วันกอนการเดินทาง 

3. กรณียกเลิก หากทานยกเลิกการเดินทางหลังชําระคามัดจําหรือชําระเต็มจํานวนแลว 
การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวรเทากับการยกเลิกทัวร ทางบริษัทฯ ไมสามารถคืน
เงินไดทุกกรณี แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาใชสิทธิ์แทนได โดยตองสงเอกสาร
ดําเนินการวีซาของผูเดินทางอยางนอย 10 วันกอนเดินทาง 



 

 

4. กรณีที่มีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋ว
รถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคา
ทัวร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนา หากเกิดขอผิดพลาดใด ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุก
กรณี 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน ราคา และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการ
บินยกเลิกบนิ, การประทวง,  การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธ
การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ี ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข
นี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ 
ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น 



 

 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิมจากทาน กรณีที่ทานไมสามารถไป
เขาชมรานจําหนายสนิคาพ้ืนเมืองตามโปรแกรมทัวร เชน รานบัวหิมะ รานใบชา รานผา
ไหม รานหยกหรือจิวเวลรี ่ตามนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวและสรางรายไดใหทองถิ่น
ขององคการทองเที่ยวทองถ่ิน เน่ืองจากการเขาชมรานคาเหลานีจ้ะไดรับการสนับสนุน
คาใชจายบางสวนจากองคการทองเที่ยวทองถิ่น ซึ่งมีผลทําใหคาทัวรถูกลง ดังน้ันหาก
ทานไมเขาชมรานใดรานหนึ่งที่ระบุในโปรแกรมขางตนหรือทั้งหมด ยอมสงผลใหคาทัวร
แพงขึ้น เน่ืองทางทัวรไมไดรับการสนับสนุนคาใชจายที่เกิดการเขาชมรานคาฯ ซึ่งทาง
บริษัทฯ จําเปนตองเรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมจากทานนอกเหนือจากที่ไดแจงไว 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะ ไมสามารถนํามาเลื่อน
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตาม
อัตราคานํ้ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวขางตน
นี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปยกน้ํา การขีดเขียนรูปตาง ๆ หรือ
แมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ทีไ่มใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรุณา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฏิเสธการเขา - 
ออกเมืองของทาน ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 



 

 

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอยีดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 รายการทัวรนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจาก
ไดรับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย 
อยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา
อยางถองแทแลวจึงชําระคาใชจายเพ่ือประโยชนของทานเอง** 

กรณีย่ืนวีซาแบบกรุป : เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซาทองเที่ยว (เฉพาะพาสปอรตไทย
เทานั้น) 

 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มอีายกุารใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับเขา
ประเทศไทย สแกนหนาพาสปอรต สีท่ีชัดเจน หรือถายจากมือถือ แบบเต็มหนาคูตามตัวอยาง 
จะตองเห็นรายละเอียดครบถวนชัดเจน ไมตกขอบเลม ไมดํา ไมเบลอ และหามขีดเขียนลงบน
หนาหนังสือเดินทางและรูปถายโดยเด็ดขาด (หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใด ๆ ทั้งสิ้น 
มิเชนน้ัน เจาหนาท่ีตรวจคนเขา - ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได) 



 

 

 รูปถาย รูปสขีนาด 2 น้ิว พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน หนาตรง เห็นหนาชัดเจน เห็นใบหู ไมยิ้มเห็น 

 
ฟน เก็บผมใหเรียบรอย   หามสวมใสเครื่องประดบัใด ๆ เสื้อตองเปนสีเขม เปนชุดสุภาพ 
หามใสเส้ือแขนกุด, เสื้อท่ีโชวตั้งแตไหลลงมา, ชุดหนวยงานราชการ, ชุดครุย 

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางพรอมบิดาหรือมารดา 
 สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตรตวัจริง 
 สําเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
 สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานบิดามารดา 
 กรณีชื่อไมตรงกับสตูิบตัร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางพรอมญาติ 
 สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
 สําเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานบิดามารดา 



 

 

 กรณีชื่อไมตรงกับสตูิบตัร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกใหโดยเขตหรือที่วาการอําเภอเทาน้ัน โดย

แสดงความสัมพันธวาเกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร ตองมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา 

กรณีย่ืนวีซาเด่ียว : เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซาทองเที่ยว (เฉพาะพาสปอรตไทยเทานั้น) 
 หนังสือเดินทางเลมจริง ที่มอีายกุารใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับเขา

ประเทศไทย และตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา - ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   (ตองไมมีการชํารุดใด ๆ ทั้งสิ้น มิเชนน้ันเจาหนาท่ีตรวจคนเขา - ออกเมือง จะปฏิเสธ
การขอออกนอกประเทศของทานได) 

 รูปถาย รูปสขีนาด 2 น้ิว  พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน หนาตรง เห็นหนาชัดเจน เห็นใบหู คิ้ว ไมยิ้ม
เห็นฟน เก็บผมใหเรียบรอย หามสวมใสเครื่องประดบัใด ๆ เสื้อตองเปนสีเขม เปนชุดสุภาพ 
หามใสเส้ือแขนกุด, เสื้อท่ีโชวตั้งแตไหลลงมา, เส้ือซีทร,ู เส้ือลูกไม, ชุดหนวยงานราชการ, ชดุ
ครุย **รปูใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิเทานั้น หามถายรูปเอง
และตองไมใชสติกเกอร รูปพิมพจากคอมพิวเตอร** 

 กรอกเอกสารในแบบฟอรมประกอบการย่ืนวีซาทายโปรแกรม กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษใหครบถวน เพ่ือผลประโยชนของตัวทานเอง โปรดรบัทราบวา หากสถานทูต
ตรวจสอบพบขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซาเลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท
สุมตรวจ) 

 

 

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางพรอมบิดาหรือมารดา 
 สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตรตวัจริง 
 สําเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
 สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานบิดามารดา 
 กรณีชื่อไมตรงกับสตูิบตัร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางพรอมญาติ 
 สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 



 

 

 สําเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานบิดามารดา 
 กรณีชื่อไมตรงกับสตูิบตัร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกใหโดยเขตหรือที่วาการอําเภอเทาน้ัน โดย

แสดงความสัมพันธวาเกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร ตองมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา 

โปรดอานรายละเอียดขอมูลที่ตองทราบสาํหรับการย่ืนวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน 
1. สถานทูตจีนอาจมีการเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบอันเปนเอกสิทธิ์ของ

สถานทูต และบางครัง้บริษัททัวรไมทราบลวงหนา 
2. วีซาผาน หรือ ไมผาน ขึ้นอยูกับดุจพินิจของสถานทูตเปนผูพิจารณาทั้งหมด 
3. เอกสารเรียกเก็บเพ่ิมเติม กรณีขอวีซาเดี่ยว สาวประเภทสอง ดารา นักขาว 

 หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็น 
 หนังสือชี้แจงตัวเองเปนภาษาอังกฤษ ระบุวาไปเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
 สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นต่ํา 50,000 บาท  
 สําเนาทะเบียนบาน + สําเนาบัตรประชาชน  

**กรณี สาวประเภทสอง  ผูเดินทางตองเดินทางมาโชวตัวที่สถานทูต** 
**กรณี ดารา และนักขาว ไมตองโชวตัว แตหากสถานทูตเรียก ตองมา** 
4. เอกสารเรียกเก็บเพ่ิมเติม กรณีขอวีซาของบุคคลที่เกิดที่จีน, ไตหวัน, ฮองกง, มาเกา 
ใบเปลี่ยนสัญชาติ / PASSPORT จีนเลมเกา / PASSPORT ไทยเลมเกา ที่มีวีซาจีนในเลม / 

ใบถิ่นที่อยู / เอกสารอ่ืน ๆ หากมีโปรดแนบมาดวย / ในกรณีที่เอกสารหาย ตองไปแจงความ
ที่สถานีตํารวจและนําใบแจงความมาประกอบการยื่นวีซา 

** กรณีบคุคลที่เกิด จีน / ไตหวัน / ฮองกง / มาเกา   ไมไดใชเวลายื่นแค 4 วันทําการ 
ใชเวลากี่วันน้ันขึ้นอยูกบัทางสถานทูตพิจารณา โปรดเผ่ือเวลาสําหรับยื่นวีซา** 
5. ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และ

ยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา - ออกประเทศดวยตนเอง 
เน่ืองจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณา
ดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศ
จีนอยางนอย 2 อาทิตย 



 

 

6. ผูถือพาสปอรตประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ ไมสามารถขอวีซา
ดวนได โดยมีประเทศดังน้ี 

ออสเตรีย  เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี 
ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอรแลนด โปแลนด นอรเวย 
โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอรแลนด เอสโทเนีย 

7. สําหรับทานที่เคยเดินทางไป 24 ประเทศดังน้ี ไมสามารถใชวีซากรุปเขาประเทศจีนได 
ตองย่ืนวีซาเด่ียวอิสราเอล / อัฟกานิสถาน / ปากีสถาน / อุซเบกิสถาน / ทาจิกิสถาน / 
เติรกเมนิสถาน / คาซัคสถาน / อิรัก / อิหราน / อียิปต / ซีเรีย / ซาอุดิอาระเบีย / 
เลบานอน / อินเดีย /  ศรีลังกา / ลิเบีย / ซูดาน / แอลจีเรีย / ไนจีเรีย / ตุรกี / เยเมน 
/ โอมาน / จอรแดน / โซมาเรีย 

 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมกรอกเอกสารเพ่ือประกอบการย่ืนขอวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดใหครบถวน และตรงตามความเปนจริงเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS / MRS. / MR.) NAME ................................................................... 
SURNAME...................................................................... 
โทรศัพทมือถือของตนเองที่ติดตอได................................................. อีเมล.................................................... 
 
(กรุณาแจงเบอรที่ถกูตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตอาจจะมีการโทร
เช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
 
สถานภาพ        โสด     แตงงาน      หมาย       หยา    
 จดทะเบียน      ไมไดจดทะเบียน      ช่ือคูสมรส........................................................ 
ที่อยูปจจุบัน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)................................................................................................. 
....................................................................................................... รหัสไปรษณีย .................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
................................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.......................................................................................................................................................................... 
................................................................. รหัสไปรษณีย .................................โทร......................................  
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคย เดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมือง........................................................ 
เม่ือวันที.่................เดือน.................................ป...........................ถึง  
วันที่....................เดือน................................ป.......................... 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม   ไมเคย   เคย   
โปรดระบุ............................................................................. 
เม่ือวันที.่...................เดอืน................................ป............................ถึง  
วันที่..................เดือน...............................ป........................... 
 
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 



 

 

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

ความสัมพันธ ......................................................................... อาชีพ................................................................ 
 ( MISS / MRS. / MR.)  NAME – SURNAME 

........................................................................................................................ 
ความสัมพันธ ......................................................................... อาชีพ.......................................................... 
บุคคลที่ติดตอไดกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน...................................................เบอร........................................
ความสัมพันธ.................................. 
 
หมายเหต ุ
** หากเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม อาจทําให

ทานเกิดความไมสะดวกในภายหลัง ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง โปรดทําความระเบียบ
อยางเครงครัด จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี   

** แผนกกงสุล สถานทตูจีน สามารถสอบถามได  หมายเลขโทรศัพท 02-2450888 


