
สรุปสถานการณก์ารขนส่งทางอากาศของภูมิภาคจีน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 

สคต. Passenger flight Cargo Flight 
ฮ่องกง 1. สายการบินไทย (ระงับการบินชั่วคราวตั้งแต่ 25 มี.ค. 63 และยังไม่

ประกาศการเปิดเส้นทาง) 
2. สายการบิน Cathey Pacific เส้นทางกรุงเทพฯ-ฮ่องกง   

- วันที่ 15 เม.ย. 63 เที่ยวบิน CX 708  
(17.30 น – 21.30 น.) 
- วันที่ 16 เม.ย. 63 – 22 เม.ย. 63 ไม่มีเที่ยวบินออกจากกรุงเทพฯ 

ไปยังฮ่องกง 
 

1. สายการบินไทย เส้นทางกรุงเทพฯ-ฮ่องกง เที่ยวบิน TG 600/TG606  ยังไม่
มีประกาศการปิดเส้นทาง โดยการขนส่งจะต้องติดต่อกับบริษัทที่เหมาล า
สายการบินไทย  
2. สายการบิน Cathey Pacific ขนสินค้าโดยใช้เที่ยวบินเดียวกับ 
Passenger Flight   

- เส้นทางกรุงเทพฯ-ฮ่องกง วันที่ 15 เม.ย. 63 เที่ยวบิน CX 708 
(17.30 น – 21.30 น.) 

- เส้นทางฮ่องกง-กรุงเทพฯ วันที่ 15-19 เม.ย. 63 และวันที่ 22 เม.ย. 
63 เที่ยวบิน CX 751 (14.20 น – 16.30 น.) โดยตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 
63 จะแจ้งก าหนดการบินอีกครั้ง 
3. Hong Kong Air Cargo (Hong Kong Airline) สามารถตรวจสอบ
เที่ยวบินได้ที่ https://www.hkaircargo.com/eservice-
schedule/?depStn=BKK&arrStn=HKG&flighDate=2020-04-19  

- กรุงเทพฯ-ฮ่องกง มี 6 วัน อังคาร-อาทิตย์ โดยวันอังคารถึงเสาร์ มี 2 
เที่ยวบิน แบ่งเป็น (1) เที่ยวบิน RH0332 (09.55-13.50 น.) (2) เที่ยวบิน 
RH0324 (13.55-17.35 น.) และวันอาทิตย์ มี 1เที่ยวบิน คือ เที่ยวบิน 
RH0332 (16.15-20.15 น.) 

- ฮ่องกง-กรุงเทพฯ มี 6 วัน อังคาร-อาทิตย์ โดยวันอังคารถึงเสาร์ มี 2 
เที่ยวบิน แบ่งเป็น (1) เที่ยวบิน RH0331 (06.25-08.25 น.) (2) เที่ยวบิน 
RH0336 (11.05-12.50 น.) และวันอาทิตย์ มี 1เทีย่วบิน คือ เที่ยวบิน 
RH0331 (12.45-14.45 น.)  

 
 

https://www.hkaircargo.com/eservice-schedule/?depStn=BKK&arrStn=HKG&flighDate=2020-04-19
https://www.hkaircargo.com/eservice-schedule/?depStn=BKK&arrStn=HKG&flighDate=2020-04-19


เซียงไฮ้ 1. เส้นทางกรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ โดยให้บริการ 2 สายการบิน (3 เที่ยวบิน
ต่อสัปดาห์) ได้แก่ Juneyao airline และ Spring airline 
2. เส้นทางเซี่ยงไฮ้–กรุงเทพฯ ข้อมูลจาก Ctrip ระหว่าง 20-30 เม.ย. 
63 มีสายการบินให้บริการ 7 วัน เฉลี่ยวันละ 1 เที่ยวบิน 
 

1. เส้นทางกรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ 
   - Cathey Pacific ประมาณ 7-8 เที่ยวบินต่อวัน (สุวรรณภูมิ ไทย - 
ฮ่องกง – ผู่ตง เซี่ยงไฮ้) 
   - Asiana ประมาณ 8 เที่ยวบินต่อวัน โดยมี 7 เที่ยวบิน (สุวรรณภูม ิ
ไทย – อินซอน เกาหลี – ผู่ตง เซี่ยงไฮ้) ใช้เวลา 24 ชม. และ 1 เที่ยวบิน 
(กรุงเทพฯ – อินซอน เกาหลี – หนานจิง จีน) + ทางบก (หนานจิง – 
เซี่ยงไฮ้) ใช้เวลา 3-6 วัน 
2. เส้นทางเซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ 
   - Cathey Pacific ประมาณ 10-11 เที่ยวบินต่อวัน (ผู่ตง เซี่ยงไฮ้ – 
ฮ่องกง – ไทย) 
   - Asiana ประมาณ 4 เที่ยวบินต่อวัน (เซี่ยงไฮ้ – อินซอน เกาหลี – ไทย) 
ใช้เวลา 24 ชม. 
 

กวางโจว 1. เส้นทางกวางโจว-กรุงเทพฯ จ านวน 2 สายการบิน ได้แก ่ 
   - China Southern Airline ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 63 เวลา 00.00 น. 
ถึงวันที่ 2 พ.ค. 63 เวลา 24.00 น. ให้บริการ 1 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (ทุก
วันพุธ) เที่ยวบิน CZ3081 (12.40-14.30 น. ประมาณ 2 ชม. 50 
นาท)ี 
   - Juneyao Air จ านวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยเป็นวันอาทิตย์ 
2 เที่ยว และวันจันทร์ 1 เที่ยว (ต้องต่อเครื่องที่เซี่ยงไฮ้ทุกเที่ยว) ดังนี้ 
   (1) วันที่ 19 เม.ย. 63 เที่ยวบิน HO1288 และ HO1357 กวาง
โจว-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (21.20-00.30 น. ประมาณ 1 วัน 4 ชม. 10 
นาท)ี 
   (2) วันที่ 19 เม.ย. 63 เที่ยวบิน FM9320 (Shanghai Airline) 
และ HO1357 กวางโจว-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (21.30 - 00.30 น. 
ประมาณ 1 วัน 4 ชม. ) 

1. China Southern Airline มีบริการขนส่งสินค้าไป-กลับเส้นทาง กวาง
โจว - กรุงเทพฯ - กวางโจว โดยใช้เที่ยวบินไป-กลับ ในวันที่ 
16/18/19/21/22/23 เม.ย. 63 ขนส่งประมาณ 2-3 ชม. 
 



   (3) วันที่ 20 เม.ย. 63 เทีย่วบิน HO1078 และ HO1357 กวาง
โจว-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (11.55-00.30 น. ประมาณ 13 ชม. 35 นาที ) 
2. เส้นทางกรุงเทพฯ-กวางโจว จ านวน 5 สายการบิน ได้แก ่ 
    - China Southern Airline ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 63 เวลา 00.00 
น. ถึงวันที่ 2 พ.ค. 63 เวลา 24.00 น. ใหบ้ริการ 1 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ 
(ทุกวันพุธ) เที่ยวบิน CZ3082 (15.55-20.00 น. ประมาณ 3 ชม. 5 
นาท)ี 
   - 9 Air Co., Ltd.  วันที ่20 เม.ย. 63 เที่ยวบิน AQ1008  
(03.45 – 07.55 น. ประมาณ 3 ชม. 10 นาท)ี 
   - Spring Airlines วันที่ 21 เม.ย. 63 เที่ยวบิน 9C8580 และ 
9C8541 กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ - กวางโจว (14.45 – 01.40 น. 
ประมาณ 9 ชม. 55 นาที)  
    - Juneyao Air ดังนี้ (1) วนัที่ 18 เม.ย. 63 เที่ยวบิน HO1358 
และ HO1287 กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้- กวางโจว  (01.30 - 20.05 น. 
ประมาณ 17 ชม. 35 นาท)ี (2) วันที่ 28 เม.ย. 63 เที่ยวบิน HO1358 
และ HO1287 กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-กวางโจว (01.30 - 20.05 น. 
ประมาณ 17 ชม. 35 นาท)ี 
    - Kunming Airlines วันที่ 24 เม.ย. 63 เที่ยวบินKY8370 และ 
KY8279 กรุงเทพฯ-คุนหมิง-กวางโจว (20.10 – 10.35 น. ประมาณ 
13 ชม. 25 นาท)ี 
 

คุนหมิง 1. เส้นทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ จ านวน 2 สายการบิน  
(3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์) ได้แก่ Jixiang airline และ China Southern 
airline  
2. กรุงเทพฯ-คุนหมิง ข้อมูลจาก Ctrip ระหว่าง 20-30 เม.ย. 63 มี
สายการบิน Jixiang airline ให้บริการ ในวันที่ 18 เม.ย. 63 เที่ยวบิน 

1. เส้นทางคุนหมิง -กรุงเทพฯ 
   - China Southern airline 1 เที่ยวบินต่อวัน (คุนหมิง-กวางโจว- 
กรุงเทพฯ ใช้เวลา 19 ชั่วโมง)  
2. เส้นทางกรุงเทพฯ - คุนหมิง  
   - China Southern airline 1 เที่ยวบินต่อวัน (กรุงเทพฯ-กวางโจว-คุนห



HO1358 (สุวรรณภูมิ ไทย- เซี่ยงไฮ้- ปี้เจี๋ย- คุนหมิง) รวมใช้เวลา 
ประมาณ 16 ชม. 
และสายการบิน Lucky airline ในวันที่ 28 เม.ย. 63 เที่ยวบิน 
8L802 (20:55-00:30น.) 
 

มิง ใช้เวลา 19 ชั่วโมง) 

เฉิงตู ปัจจุบัน สายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ เส้นทางบิน
ระหว่างไทยกับพ้ืนที่จีนฝั่งตะวันตก (เฉพาะมณฑลเสฉวน มณฑลส่าน
ซี มณฑลกานซู่ มหานครฉงชิ่ง เขตปกครองคนเองหนิงเซียะ และเขต
ปกครองตนเองมองโกเลียใน) มีเพียงแคส่ายการบิน Sichuan 
airlines ซึ่งมีเส้นทางการบินคือ เฉิงตู-เชียงราย-เฉิงตู บินเฉพาะวัน
เสาร์ (1 เที่ยว/สัปดาห์)  
 

ปัจจุบันสายการบินให้บริการขนส่งเฉพาะผู้โดยสาร ไม่ขนส่งสินค้า 
ทั้งนี้ มี air freight agency แจ้งว่าสามารถเหมาล าเครื่องบินของ 
Yangtze River Express Airlines Co., Ltd. เพ่ือขนส่งสินค้ามายังเมือง
หลักๆ ของจีนได ้น้ าหนักประมาณ 13.5 ตันต่อล า โดยจองล่วงหน้า 1 
สัปดาห์ ราคาประมาณ 25บาท/กิโลกรัม 

เซี่ยเหมิน 1. การบินไทยยกเลิกเท่ียวบิน เซี่ยเหมิน (มณฑลฝูเจี้ยน)-กรุงเทพฯ 
ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.63 
2. สายการบิน Xiamen Airline หยุดให้บริการทั้งเส้นทางเซี่ยเหมิน 
(มณฑลฝูเจี้ยน) - กรุงเทพฯ และฝูโจว (มณฑลฝูเจี้ยน) - กรุงเทพฯ 
และยังไม่ประกาศวันเปิดให้บริการใหม่ 
3. สายการบิน Juneyao Airlines ให้บริการ ดังนี้ 
   - เส้นทางหนานชาง (มณฑลเจียงซี)-กรุงเทพฯ วันที่ 20 และ 27 
เม.ย. 63 (10.15-00.30 น.) โดย Transit ที่เซี่ยงไฮ้ 
   - เส้นทางกรุงเทพฯ – เซี่ยเหมิน (มณฑลฝูเจี้ยน) โดย Transit ที ่
เซี่ยงไฮ้ 
   (1) วันที่ 18 เม.ย. 63 (01.30- 12.50 น.)  
   (2) วันที่ 21 เม.ย. 63 (01.30-22.00 น. และ 01.30-12.50 น.)  
   (3) วันที่ 28 เม.ย. 63 (01.30-22.00 น.) 
   - เส้นทางกรุงเทพฯ – ฝูโจว (มณฑลฝูเจี้ยน) โดยต้องค้าง 1 คืน 

สายการบิน Xiamen Airline หยุดให้บริการทั้งเส้นทางเซี่ยเหมิน 
(มณฑลฝูเจี้ยน) - กรุงเทพฯ และฝูโจว (มณฑลฝูเจี้ยน) - กรุงเทพฯ 
 



Transit ที่เซี่ยงไฮ้ ใช้เวลาการเดินทาง 1 วัน 6 ชม. ให้บริการในวันที่ 
18/21/28 เม.ย. 63 (01.30- 08.30 น.)             
   - เส้นทางกรุงเทพฯ – หนานชาง (มณฑลเจียงซี) โดย Transit ที่
เซี่ยงไฮ้ ใช้เวลาเดินทาง 20 ชม. 20 นาท ีให้บริการในวันที่ 
18/21/28 เม.ย. 63  (01.30-22.50 น.) 
 

ชิงต่าว 1. วันที่ 17 – 30 เมษายน 2563 มีเที่ยวบินแบบต่อเครื่อง (Transit) 
ออกจากชิงต่าวไปยังกรุงเทพฯ แต่ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
มากกว่า 24 ชั่วโมงเป็นต้นไป โดยจะต้องไปต่อเครื่อง ณ สนามบิน
เซี่ยงไฮ้ สนามบินกวางโจว สนามบินฉางชุน สนามบินฮ่องกง 
สนามบินกรุงโซล ตั้งแต่ 1 – 3 stops ซึ่งข้ึนอยู่กับวันและเวลาที่
ต้องการเดินทาง 
2. ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 เมษายน 2563 มีเที่ยวบินแบบต่อเครื่อง 
(Transit) จากกรุงเทพฯ มายังชิงต่าว แต่ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
มากกว่า 24 ชั่วโมงเป็นต้นไป โดยจะต้องไปต่อเครื่อง ณ สนามบิน 
กรุงโซล สนามบินฮ่องกง และสนามบินเซี่ยงไฮ้ (3 stops) เป็นอย่าง
น้อย 
 

ปัจจุบันยังไม่มีเที่ยวบินบริการขนส่งสินค้าระหว่างเส้นทางชิงต่าว – 
กรุงเทพฯ โดยได้ระงับการให้บริการตั้งแต่ประเทศไทยมีมาตรการห้าม
อากาศยานท าการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว และยังไม่มี
ก าหนดเปิดให้บริการเที่ยวบินขนส่งสินค้าที่ชัดเจน 
 

หนานหนิง ปัจจุบัน เส้นทางบินตรงระหว่างไทยกับมณฑลกว่างซีและฉางซา มีให้บริการเพียงสายการบินเดียว คือ Guangxi Beidu Gulf Airline โดย
ให้บริการเส้นทางกรุงเทพ – หนานหนิง (มณฑลกว่างซี) อาทิตย์ละ 1 เที่ยว (วันอาทิตย์ในเดือนเมษายน และวันอังคารในเดือนพฤษภาคม) 
 

 


