
คนุหมิง ตงซวน โหลวผิง เจี้ ยวจือ่ 5 วนั 3 คืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัท่ี ก ำหนดกำร เชำ้ เท่ียง เยน็ โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ X X X - 

2 
BKK-KMG  SC8886 (03.00-05.55)  คุนหมิง – โหลวผิง (ชม

ทุ่งดอกมสัตารด์) – น ้าตกเกา้มงักร (รวมค่ากระเชา้) 
   

SHIZONG DIHAO HOTEL 

หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

3 เมืองตงซวน – เก็บสตรอเบอร่ี – ชมดินแดงสีแดงตงซวน    
Fengyi Hotel 

หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

4 ภูเขาหิมะเจ้ียวจื่อ (รวมกระเชา้ + รถแบตเตอร่ี)  คุนหมิง    
LONGWAY HOTEL 

หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

HILIGHT : 

 ชมทุ่งดอกมสัตารด์ 1 ปีมเีพยีงครัง้เดยีว !!! 
 ชมความงามของน ้าตกเกา้มงักร (รวมกระเชา้) 
 เกบ็สตรอเบอรีส่ดๆ จากไร่ 
 ชมความสวยแปลกตาของดนิแดนสแีดงตงซวน 

 ภเูขาหมิะเจีย้วจือ่ ซึง่มหีมิะยาวนานถงึต้นเดอืนเมษายน 

 ชมดอกซากุระที ่วดัหยวนทง 

SPECIAL MENU : 

สุกีป้ลาแซลมอน,, อาหารจนีกวางตุง้
,, สุกีเ้หด็ ,, 

PERIOD :  

  1 – 5  มนีาคม 2561 

  6 – 10  มนีาคม 2561 

  11 – 15  มีนาคม 2561 

  16 – 20  มีนาคม 2561 รำคำเดียวทุกพีเรียด !!! 

 
 

 



5 

วดัหยวนทง (ชมเทศกาลดอกซากุระ) – รา้นยา (บัวหิมะ) – รา้น

ยางพารา – รา้นหยก – สนามบินคุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ   

KMG-BKK SC8885 (01.00-02.05) 

   - 

 

 

 

 

*** ราคาทวัรไ์มร่วม ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ 30 หยวน/วนั/คน คิด 4 วนั = 120 หยวน/ท่ำน/ทริป *** 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนำมบินสุวรรณภูมิ 

23.55   พรอ้มกนัท่ี น.   ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตูที่ 6 เคำนเ์ตอร ์w สายการบิน  Shandong Airline 

โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารในการเดินทางใหแ้ก่ท่าน (SC) 

วนัที่ 2 สนำมบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง – โหลวผิง (ชมทุ่งดอกมสัตำรด์) – น ้ำตกเกำ้มงักร (รวม

ค่ำกระเชำ้) 

03.00  น.  ออกเดินทางสู่   คุนหมิง เท่ียวบินท่ี  โดยสายการบิน Shandong Airline SC8886 (ใชเ้วลาเดินทาง

 ประมาณ 2 ชัว่โมง)

05.00  น.  ถึง  ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ ฉำงสุย้เมือง คุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตก 

เฉียงใตข้องประเทศจีน ตั้งอยู่บนท่ีราบสูงยูนนาน-กุย้โจวริมทะเลสาบเตียนฉือ อยู่สูงเหนือระดบัน ้าทะเล

ประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงไดช่ื้อว่ำเป็น เมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ เพราะมีภูมิอากาศท่ีเย็นสบายตลอด 

ทั้งปี ไม่รอ้นหรือหนาวจนเกินไป ส่ิงท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเท่ียวก็คือทัศนียภาพทางธรรมชาติท่ีสวยสด

งดงาม หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมใกลส้นำมบิน (1) 

น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศมุ่งหน้าสู่ เมืองโหลวผิง เมืองขนาดเล็กในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ 

ห่างออกไปจากเมืองคุนหมิง ประมาณ 228 กิโลเมตร ทางตะวนัออกเฉียงเหนือ มีชายแดนติดต่อดา้นทิศ

ตะวันตกของมณฑลกุ้ยโจว เป็นถ่ินฐานดั้งเดิมของชนเผ่าอ๋ี , ม้งและปู้ อี โหลวผิง เป็นเมืองท่ีดึงดูด

นักท่องเท่ียวและช่างภาพจากทุกมุมโลกใหเ้ดินทางมาพบกบั ทองอร่ามระรานทุ่งดอกมสัตำรด์สีเหลือง

ตา เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ในทุกๆ ปีตั้งแต่ตน้กุมภาพนัธถึ์งปลายเดือนมิถุนายนน้ัน นักท่องเท่ียวทั้งชาวจีนและ

ชาวต่างประเทศต่างมุง่หนา้ลงใตเ้พ่ือเก็บภาพความประทบัใจ เพราะในหน่ึงปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่ำนั้น ให้ 

ท่านไดช้มความสวยงามและถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 



เที่ยง  บริกำรอำหำรเที่ยง ณ ภตัตำคำร (2) 

น าท่านเดินทางเท่ียวชม น ้ำตกเกำ้มงักร ระยะทางห่างจากเมืองโหลวผิง 20 กิโลเมตรโดยประมาณ เป็น 

น ้าตกท่ีมีชั้นมากถึง 10 ชั้น และชั้นท่ีใหญ่ท่ีสุดมีความสูงถึง 60 เมตร กวา้งประมาณ 110 เมตร ความยาว

ทั้งหมดของน ้าตกประมาณ 2 กิโลเมตร สายน ้าจากแม่น ้าเกา้มงักรไหลเทลงมาจากหน้าผาภูเขาท่ีสูงชนั ใน

ฤดูหนาวน ้าตกจะดูขาวใสจนเป็นน ้ าตกท่ีสวยงามท่ีสุดในภาคใต้ของประเทศจีน (รวมค่ำนัง่กระเชำ้

เรียบรอ้ยแลว้) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เยน็  บริกำรอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร (3) 

ที่พกั  SHIZONG DIHAO HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว  

วนัที่ 3 เมืองตงซวน – เก็บสตรอเบอรี ่– ชมดินแดงสแีดงตงซวน 

เชำ้   บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (4) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน ระหวา่งทางน าท่านแวะ เก็บสตอเบอรร์ีส่ดจำกไร่ 

เที่ยง   บริกำรอำหำรเที่ยง ณ รำ้นอำหำร (5)  

น าท่านเดินทางเท่ียวชม ดินแดนสแีดงตงชวน เป็นทิวเขาสลบัซบัซอ้นและนาขัน้บนัไดท่ีกวา้งสุดสายตา  

ผิวดินของภูเขาบริเวณน้ีมีธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอ่ืนๆ ท่ีอุดมสมบูรณ์ เมื่อเจอออกซิเจนไดเ้กิดปฏิกิริยา

ออกซิเดชนักลายเป็นสีแดง เมื่อกระทบกบัแสงแดดเป็นภาพท่ีงดงามเป็นอย่างมาก ตงชวนยงัเป็นดินแดน

บริสุทธ์ิท่ีรูจ้กักนัในหมู่นักถ่ายรูปชาวจีนและชาวต่างชาติ ต่างยกย่องใหเ้ป็นจุดท่ีมีภูมิทศัน์สวยงามท่ีสุดอีก

แห่งของประเทศจีน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  บริกำรอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร (6) 

ที่พกั  FENGYI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว  

วนัที่ 4 ภูเขำหิมะเจี้ ยวจือ่ (รวมกระเชำ้ + รถแบตเตอรี)่  คุนหมิง 

เชำ้   บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (7) 

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำหิมะเจี้ ยวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่ + กระเชา้) ภูเขำหิมะแห่งเมืองคุนหมิง 

สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง ระยะทาง 250 

กิโลเมตร น าท่าน ขึ้ นสู่ดา้นบนของภูเขา ท่ีระดบัความสูง 4,223 เมตร เหนือระดบัน้ําทะเล ในนัง่กระเชำ้ 

ฤดูหนาว ท่านจะไดพ้บความสวยงามของธรรมชาติอีกมากมาย อาทิ สนตูเ้จียน หรือสนอาซาเรีย , น ้าของ

น ้าตกท่ีจบัตวัเป็นน ้าแข็ง, และในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ และฤดูรอ้น ท่านจะไดพ้บกบัดอกไมน้านาชนิด เบ่งบาน

ทัว่ทั้งขุนเขา โดยเฉพาะกุหลาบพนัปีนับหมื่นตน้ ทยอยบานตั้งแต่เชิงเขาถึงยอดเขา 

 

 

 

 

 

 

 

**** หิมะจะมำกหรอืนอ้ย ข้ึนอยูก่บัสภำพอำกำศ **** 

 รถบสัใหญ่ของคณะจะจอดท่ีลานจอดของอุทยาน จากน้ันจะตอ้งเปล่ียนเป็นรถบสัเล็กของทำงอุทยำน ซ่ึง 

ผูข้บัจะช านาญเสน้ทางขึ้ นเขา น าท่านขึ้ นสู่ความสูง 4,000 เมตร จากน้ันน าท่านขึ้ นกระเชา้สู่ยอดเขา 

 (กระเชำ้ข้ึนลงทำงเดียวกนั)

เที่ยง  บริกำรอำหำรเที่ยง ณ รำ้นอำหำร (8)   

 น าท่านเดินทางกลบั บ่ำย คุนหมิง  (ระยะทำง 140 กม.ใชเ้วลำประมำณ 3 ชัว่โมง)



เยน็  บริกำรอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร (9) 

ที่พกั  LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว  

วนัที่ 5 วัดหยวนทง (ชมดอกซำกุระ) – รา้นยา (บัวหิมะ) – รา้นยางพารา – รา้นหยก – 

สนำมบินคุนหมิง 

เชำ้   บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (10) 

แลว้น าท่านนมสัการส่ิงศกัดสิ์ทธ์ิ ณ วดัหยวนทง เป็นวดัที่ใหญ่และเก่ำแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของเมืองคุนห

มิง เร่ิมสรา้งมาตั้งแต่สมยัอาณาจกัรน่านเจา้ยุคราชวงศถ์งัประมาณ 1 ,300 ปีก่อน และเกิดความเสียหาย 

ในสมยัราชวงศ์หมิง ต่อมาไดร้บัการบูรณะโดย อู๋ซานกุย้ ผูเ้ป็นคนพลิกประวติัศาสตรจี์นโดยเปิดด่านให้

แมนจูเขา้มาประเทศจีนตั้งราชวงศ์ชิงข้ึนมา ภายในวดัท่ีศักด์ิสิทธ์ิและมีช่ือเสียงแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางของ

พระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย ไดแ้ก่ นิกายมหายานของพม่า นิกายพุทธเถรวาทของไทย และนิกายลามะ

ของธิเบต ภายในโบสถ์ไทยของวัดไดป้ระดิษฐาน พระพุทธชินรำช ซ่ึงจ าลองมาจากพระพุทธชินราช 

พิษณุโลก ใหท่้านไดช่ื้นชมความงดงามของ เทศกำลซำกุระ ภายในบริเวณวดัหยวนทง  

 

 

 

 

 

 

 
 

เที่ยง  บริกำรอำหำรเที่ยง ณ รำ้นอำหำร (11)   

***จากน้ันแวะชอ้ปป้ิงรำ้นยำ (บวัหิมะ) ยำงพำรำ และรำ้นหยก*** 

เยน็  บริกำรอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร (12) 

01.00  น.  เดินทางสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน  SHANDONG AIRLINES โดยเท่ียวบินท่ี   SC8885

02.05  น.  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ   

 

   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++     
 

 

หมำยเหต ุ ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธสิ์นคา้พ้ืนเมือง ให้

นักท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กั คือ รำ้นยำ (บวัหิมะ) – รำ้นยำงพำรำ – รำ้นหยก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย 

เพราะมีผลกบัราคาทัวร ์จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่ารา้นทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้

เวลารา้นละประมาณ 60-90 นาที ซ้ือหรือไมซ้ื่อข้ึนอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่ีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

 



ขอ้ควรระวงั!!!  

ท่ำนใดที่ตอ้งออกตัว๋ภำยในประเทศ (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจำ้หนำ้ที่ก่อนทุกครั้ง 

ก่อนท ำกำรจองทวัรทุ์กครั้ง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหนำ้ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำงบริษัทฯ จะอิง

ตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลกั 

 

วนัเดินทำง รำคำ พกัเดี่ยว 

1 - 5 มีนำคม 2561 16,666 3,500 บำท 

6 - 10 มีนำคม 2561 16,666 3,500 บำท 

11 - 15 มีนำคม 2561 16,666 3,500 บำท 

16 -20 มีนำคม 2561 16,666 3,500 บำท 

รำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่  ไม่มีรำคำเด็ก // คอนเฟิรม์เดินทำงท่ีจ  ำนวน 20 ท่ำน 

 

กำรช ำระค่ำบรกิำร 

 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 ค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนัท าการ ก่อนออกเดินทาง บาท 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบั) 

**กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัท มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการ

ออกและเขา้เมืองท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพรอ้มยอดคงเหลือ**  

 

กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สำมำรถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้

และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุทุกกรณี 

ไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึงเม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ



แลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้ง

ค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวม  

 ค่าโรงแรมท่ีพกั (หอ้งคู่) + อาหารเชา้ ตามรายการท่ีระบุ   (ไม่มีหอ้งพกั 3 ท่ำน)

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

 ค่ารถรบัส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ตามรายการท่ีระบุ ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั 

 น ้ าหนักสัมภาระตามท่ีสายการบินก าหนด (กระเป๋าโหลดใต้เคร่ือง จ ากัดท่านละ 1 ใบ เท่าน้ัน ไม่เกิน 20 

กิโลกรมั) 

 หวัหนา้ทวัรเ์ดินทางจากไทย คอยดูแลตลอดทริป 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (อายุ 6 เดือน -75 ปี ตามกรมธรรม)์ 

  ส าหรบัหนังสือเดินทางไทย เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน ค่ำวีซ่ำกรุป๊ท่องเที่ยวเขำ้ประเทศจนี 

***วีซ่ำเขำ้จนีประเภทกรุป๊ (ใชส้แกนหนำ้พำสปอรต์ส่งใหท้ำง บริษทัทวัร ์20 วนัก่อนเดินทำง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกำศเร่ืองวีซ่ำกรุป๊ เสน้ทำงจนี !!!!! 

ผูท่ี้เคยเดินทำงเขำ้ประเทศดำ้นล่ำงน้ี ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2014  เป็นตน้มำ จะไม่สำมำรถยื่นวีซ่ำกรุป๊

ของจนีได！้จะตอ้งยืน่วีซ่ำจนีประเภทยืน่เดี่ยวเท่ำนั้น ! 

วีซ่ำเด่ียว จำ่ยเพ่ิมทำ่นละ + 1500 บำทจำกรำคำทวัร ์

1. ISRAEL  2. AFGHANISTAN   3.PAKISTAN    4. UZBEKISTAN   

5. TAJIKISTAN   6. TURKMENISTAN   7. IRAN    8. LRAP 

9. TURKEY   10. EGYPT    11. SAUDI ARABIA   12. SYRIA  

13. LEBANON   14. JORDAN    15. INDIA    16. SRI LANKA  

17. EI AND LEAH 18.LIBYA    19. SULTAN    20. NIGERIA 
 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไม่รวม  

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  

 ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

 ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม 

   ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ 30 หยวน/วนั/คน คิด 4 วนั = 120 หยวน/ท่ำน/ทรปิ
 

เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจนีส  ำหรบัหนงัสอืเดินทำง 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือน สญัชำติไทย 

(หมำยเหต ุ: หนงัสือเดินทำงตอ้งไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งสิ้ น ถำ้

เกิดกำรช ำรุด เจำ้หนำ้ที่ตรวจคนเขำ้-ออกเมือง จะปฏิเสธกำร

ขอออกนอกประเทศของท่ำนได)้ 

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-

ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 น้ิว 2 ใบ มีพ้ืนหลงัสีฟ้ำ หรือ สีขำว

เท่ำนั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่าน้ัน และต้องไม่ใช่

สต๊ิกเกอร ์หรือรูปพร้ินซ์ จากคอมพิวเตอร์ และไม่สวมเส้ือแขนกุด

โชวไ์หล่ *รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน 

ท่ำนที่ประสงคใ์ชรู้ปถ่ำยขำ้รำชกำรในกำรยื่นวีซ่ำ กรุณำเตรียม

หนงัสือรบัรองตน้สงักดัจดัมำพรอ้มกบักำรส่งหนงัสือเดินทำง 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 



5. กรณีเด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 18 ปี 

1) เด็กอายุต า่กว่า 18 ปี เดินทางพรอ้มพ่อและแม่ ขอส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) และส าเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีท่ีจด

ทะเบียน) 

2) เด็กอายุต า่กว่า 18 ปี เดินทางพรอ้มพ่อหรือแม่ ขอส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด), ส าเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีท่ีจด

ทะเบียน), ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนบา้น ของพ่อและแม่, หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดง

ความสมัพนัธว์า่ เก่ียวขอ้งกบัผูเ้ดินทางอยา่งไร และตอ้งมีลายเซ็นตข์องพ่อหรือแม ่ออกโดยท่ีอ าเภอหรือเขตเท่าน้ัน 

3) เด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี เดินทางพรอ้มญาติ ขอส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด), ส าเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีท่ีจดทะเบียน), 

ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่, หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดง

ความสมัพนัธว์า่ เก่ียวขอ้งกบัผูเ้ดินทางอยา่งไร ตอ้งมีลายเซ็นตข์องพ่อหรือแม ่ออกโดยท่ีอ าเภอหรือเขตเท่าน้ัน 

4) ส าเนาทะเบียนบา้น 

5) ใบเปล่ียนช่ือ หรือ เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 
6) ในกรณีเด็กอายุต า่กวา่ 5 ปี ขอสูติบตัร (ใบเกิด) ตวัจริง 

6. เอกสำรที่ใหก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณำกรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัท่ำนเอง 
7. ขอ้มลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรบัทรำบว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบไดว่้ำใหข้อ้มูลเท็จ อำจมี

กำรระงบักำรออกวีซ่ำเล่มที่มีปัญหำ (สถำนทูตมีกำรโทรศพัทสุ์่มตรวจทุกวนั) 

8. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดงัน้ัน กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททวัร ์อย่างน้อย 

7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

9. โปรดท ำควำมเขำ้ใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจดัระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือ
เปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททวัรไ์มท่ราบล่วงหนา้ 

10. ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่านจะตอ้ง

รบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไมท่ราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวน้วี

ซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่

ประเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์

11. กรณีหนงัสือเดินทำงชำวตำ่งชำติ (กรุณำสอบถำมขอ้มูลเพ่ิมเตมิกบัทำงบริษทัฯ)  

 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเท่าน้ัน 

 หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

 

ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่วีซ่ำหนงัสือเดินทำงคนตำ่งชำตใินกรณีที่ทำงบริษทัสำมำรถขอวีซ่ำใหไ้ด ้

 หนงัสือเดินทำงของคนอเมริกนั จำ่ยเพิ่ม 3,560 บำท  

 หนงัสือเดินทำงของคนตำ่งชำตอิื่นๆ จำ่ยเพิ่ม 100  บำท 

เอกสำรที่ตอ้งเตรียม   

1. พาสปอรต์ ท่ีมีอายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6  เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม 

2. รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน 

3. ใบอนุญาตการท างาน 



4. หนังสือว่าจา้งในการท างาน 

5. สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รบัรองตราประทบัรา้นท่ีแปล) 
 

สถำนฑตูจนีอำจปฏิเสธไม่รบัท ำวีซ่ำให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยืน่ท าวซี่า 

4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรูปท่ีพริ้ นซจ์ากคอมพิวเตอร ์

 

อตัรำค่ำวีซ่ำดว่น ที่ตอ้งจำ่ยเพิ่มใหส้ถำนฑตูจนี เม่ือทำ่นส่งหนังสือเดินทำงลำ่ชำ้ 

 ยืน่วีซ่ำด่วน 2 วนั เสียค่ำใชจ้ำ่ยเพ่ิมท่ำนละ 1,050 บำท 

(ต่ำงชำติฝรัง่เศส และประเทศยุโรป ที่เขำ้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ :  

ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรัง่เศส เยอรมนั กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี  ลิทัวเนีย 

ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย ์โปรตุเกส  สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอ

แลนด์เอสโทเนีย ไม่สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได)้ 
 

**กำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจนี สถำนทูตจนีอำจเปล่ียนกฎเกณฑก์ำรยื่นวีซ่ำโดยไม่แจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 



ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!! 

**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

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

สถานภาพ   โสด   แต่งงาน   หม้าย   หย่า    

 ไม่ได้จดทะเบียน   จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส................................................................................................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)    

................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์บ้าน........................................ มือถือ.......................................................................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) …………………………………………………………. 

………………………………….……………….………..รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์................................................................ 

ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ............................................................................................................. 

ต าแหน่งงาน............................................................................................. .............................................................................................. 

ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...................................................................................................... ........ 

………………………………….……………….………..รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์................................................................ 

(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   

เมื่อวันที่......................เดือน..................................ป.ี................... ถึง วันที่......................เดือน.................................ปี...................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่   ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ…………………………………………… 

เมื่อวันที่.......................เดือน.................................ป.ี.................. ถึง วันที.่..................เดือน............................ป.ี....................... 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

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

2. (MISS./ MRS./ MR.) NAME.....................................................SURNAME............................................................................... 
RELATION (ความสัมพันธ์) ................................................................................................................................................................................ 

หมายเหตุ 

 กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ท างาน มือถือ บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพื่อใช้ในการขอยื่นวีซ่า 
 ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อ

ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
 แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  


