
#14095        ทัวร�จ�น ล�่เจ�ยง 6 วัน 5 คืน
ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณล�่

เจ�ยง สระมังกรดํา บิน 8L



โดยสายการบนิ LUCKY AIR (8L) 

❖ วดัเจา้แมก่วนอมิ... วดัทีม่ปีระตมิากรรมเยีย่มยอดแหง่หนึง่ในตา้หลี ่

❖ น ัง่กระเชา้ใหญข่ึน้สูภ่เูขาหมิะมงักรหยก ภเูขาทีม่หีมิะปกคลมุตลอดท ัง้ปี  

❖ ชอ่งแคบเสอืกระโจน... สถานทีท่อ่งเทีย่วส าคญัทีเ่ป็นมรดกโลก 

UNESCO 

❖ วดัลามะซงจา้นหลงิ… วดัทีส่รา้งจ าลองมาจาก พระราชวงัโปตาลา  

❖ เมอืงโบราณลีเ่จยีง... มรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาต ิปี 1997 

❖ เมนูพเิศษ... สกุ ีป้ลาแซลมอน 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 350 หยวน/ทรปิ/ทา่น   

ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ทา่น (เด็กช าระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
 
วนัแรก      กรงุเทพมหานคร-ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู-ิสนามบนิลีเ่จยีงซานยี-่เมอืงลีเ่จยีง 

 

10.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์W สายการ

บนิลคักีแ้อร ์(8L) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าทา่นโหลดสมัภาระ 

13.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบนิลีเ่จยีงซานยี่ ประเทศจนึ โดยสายการบิน LUCKY AIR  เทีย่วบนิ

ที ่8L826 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 15 นาท)ี 

(ค่าทวัรบ์รกิารน า้ดืม่ท่านละ 1 ขวด ไม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหน่าย

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

16.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิลีเ่จยีงซานยี ่ประเทศจนึ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ย

แลว้น าทา่นรับสมัภาระ (เวลาทอ้งถิน่ประเทศจนี เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

เมอืงลีเ่จยีง เป็นเมอืงซึง่ตัง้อยู่ในหุบเขาทีม่ทีัศนียภาพงดงามเป็นถิน่ทีอ่ยู่ของชาวน่าซถีอืเป็นชน

กลุ่มนอ้ยทีม่คีวามน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชน่ การมโีครงสรา้งทางสังคมแบบ

สตรเีป็นใหญ ่นอกจากนัน้ยังมอีักษรภาพอันเป็นเอกลักษณ์อกีดว้ย  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1)   

ทีพ่กั โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่อง      ลีเ่จยีง-ตา้หลี-่ผา่นชมทะเลสาบเออ๋ไห-่ผา่นชมดา้นนอกเจดยีส์ามองค-์เมอืงเกา่ตา้หลี ่

วดัเจา้แมก่วนอมิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงตา้หลี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) ตัง้อยู่บรเิวณทีร่าบลุ่ม

ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่ และภูเขาฉางซาน ตา้หลี่มีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งผลิตหินอ่อน

หลากหลายชนดิ 

น าท่าน ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่ อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่รองจากทะเลสาบ เตยีนฉือของมณฑลยูน

นาน ใหท้่านไดช้มววิภูเขาทีล่อ้มรอบทะเลสาบ ซึง่มีขนาดกวา้งใหญ่ครอบคลุม พื้นที่ 255 ตาราง

กโิลเมตร มคีวามลกึสงูสดุถงึ 20 เมตร และลอ้มรอบดว้ยภเูขาหมิะ 

น าท่าน ผ่านชมดา้นนอกเจดยีส์ามองค ์หรอื ซานถ่า เป็นสัญลักษร์ของเมืองตา้หลีท่ี่โดดเด่น

งดงามอยู่รมิทะเลสาบเออ๋ไห ่ประกอบดว้ยเจดยีส์ขีาวสวยงาม 3 องค ์โดยองคก์ลางมคีวามสงูถงึ 70 

เมตร ซึง่สรา้งขึน้ในสมับราชวงคถ์ัง จงึมลีักษณะเหมอืนกับเจดยีใ์นเมอืงซอีาน สว่นองคเ์ล็กอกี2องค ์

สรา้งเพิม่เตมิทหีลังในราชวงคห์ยวนซึง่เป็นพุทธศาสนาก าลังไดรั้บความนิยมสูงสุดในประเทศจีน 

เจดีย์3องค์มีอายุกว่า1,000  ปี และไดม้ีการบูรณะเจดีย์เหล่าน้ีในช่วง ค.ศ.1978 ก็ไดค้น้พบ

โบราณวัตถจุากศตวรรษที ่7-10 กวา่ 600 ชิน้ในองคเ์จดยี ์

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2-3 ทา่นตอ่หอ้ง 
(ไมม่รีาคาเด็ก) 

พกัเดีย่ว  
(จา่ยเพิม่) 

วนัที ่25 - 30 ตลุาคม 2562 16,888 3,500 



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกา่ตา้หลี ่สรา้งขึน้เมือ่กวา่ 1,000 ปีกอ่น แตถ่งึแมไ้ดผ้า่นกาลเวลามาชา้นาน 

แต่เมอืงโบราณแห่งน้ีก็ยังคงอยู่ในสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์ ท่านจะเห็นประตูเมอืงทัง้ดา้นใตแ้ละดา้น

เหนือทีม่สีถาปัตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของถนนสายเกา่แกท่ีม่บีา้นโบราณตา่งๆ ปลกูสรา้งไว ้

อย่างกระจัดกระจาย มถีนนสายเกา่แกท่ีต่ัดผ่านตัวเมอืงโบราณหนึง่สาย ซึง่ทุกวันน้ีไดก้ลายเป็นถนน

ยา่นการคา้ทีค่กึคัก สองขา้งถนนเต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ มพ่ีอคา้ชาวไป๋ทีแ่ตง่ชดุประจ าเผา่ขายสนิคา้

พืน้เมอืงตา่งๆ เชน่ หนิออ่นตา้หลี ่ผา้พืน้เมอืงและเครือ่งเงนิ หรอือาหารทอ้งถิน่ตา่งๆ  

 น าท่านเดนิทางสู ่ วดัเจา้แมก่วนอมิ ตามต านานเล่าวา่เจา้แม่กวนอมิไดแ้ปลงกายเป็นหญงิชราแบก

กอ้นหนิใหญ่ไวบ้นหลังเพื่อใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็นเมือ่ทหารฝ่ายศัตรูไดเ้ห็นว่าแมแ้ต่หญงิ

ชรายังแข็งแรงถงึเพียงน้ี ถา้เป็นคนวัยหน่มสาวจะตอ้งมพีละก าลังมากมายยากทีจ่ะต่อสู ้จงึท าใหไ้ม่

ท าการเขา้โจมตเีมอืงและถอยทัพกลับไป ชาวเมอืงจงึสรา้งวัดแห่งน้ีขึน้ในสมัยราชวงศถ์ัง ซึง่ถอืว่า

เป็นวัดทีม่ปีระตมิากรรมยอดเยีย่มแหง่หนึง่ในตา้หลี ่

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4)   

ทีพ่กั โรงแรม Z MAX HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่าม    ตา้หลี-่ลีเ่จยีง-ภเูขาหมิะมงักรหยก (น ัง่กระเชา้ใหญ)่-** OPTION SHOW : Impression 

Lijiang (จางอีโ้หมว) **-อทุยานน า้หยก-ทะเลสาบไป๋สุย่เหอ-รา้นบวัหมิะ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลีเ่จยีง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) เป็นเมอืงซึง่ตัง้อยูใ่นหบุ

เขาทีม่ทีัศนียภาพงดงาม เป็นถิน่ทีอ่ยูข่องชาวหน่าซ ี 

น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาหมิะมงักรหยก เปลี่ยนน่ังรถภายในอุทยานเพื่อเดนิทางสู่จุดน่ังกระเชา้ที่

ระดับความสงู 3,356 เมตร น ัง่กระเชา้ใหญ ่ขึน้

สู่ ภูเขาหมิะมงักรหยก สู่จุดชมววิสูงสุดจาก

ระดับน ้ าทะเล 4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถ

สัมผัสหมิะทีป่กคลุมอยู่ตลอดทัง้ปีอย่างใกลช้ดิ 

เพื่อชมทวิทัศน์และธรรมชาตบินจุดที่สูงที่สุด 

และสวยงามทีส่ดุ ตลอดสองขา้งทางทีข่ ึน้ยอด

เขา ทวิเขาแห่งน้ีเมือ่มองจากระยะไกล จะเห็น

เป็นลักษณะคลา้ยมังกรก าลังเลือ้ย บนพืน้สขีาว

ของหมิะทีป่กคลมุอยูนั่น้ ดรูาวกับหยกขาว ทีต่ัด

กันสนี ้าเงนิของทอ้งฟ้า คลา้ยมังกรขาว ก าลัง

ล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งน้ีจึงไดช้ื่อว่า

ภเูขาหมิะมังกรหยกใหท้า่นไดช้ืน่ชมและดืม่ด ่ากับความหนาวเย็นของธรรมชาต ิ

(หมายเหตุ : กรณีทีม่กีารประกาศปิดใหบ้รกิารกระเชา้ไฟฟ้า อนัเนือ่งมาจากเหตุผลดา้น

สภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย, การปิดซ่อมบ ารุง, หรอืเหตุผลใดๆ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นโปรแกรมท่องเทีย่วอืน่ทดแทน หรอืในกรณีทีก่ระเชา้ใหญ่ปิด ทางบรษิทัจะ

เปลีย่นมาขึน้กระเชา้เล็กแทน โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

บา่ย  OPTION SHOW : Impression Lijiang โชวย์ ิง่ใหญ ่โดยผูก้ ากบัชือ่กอ้งโลก จาง อวี ้โหมว 

Impression Lijiang หรอื โชวจ์างอวีโ้หมว  ทีซ่ ึง่เนรมติใหภ้เูขาหมิะมังกรหยกเป็นฉากหลงั และ

บรเิวณทุง่หญา้เป็นเวทกีารแสดง โดยใชนั้กแสดงกวา่ 600 ชวีติ แสง ส ีเสยีง ตระการตา เลา่เรือ่งราว

ชวีติความเป็นอยู่และชาวเผ่าต่างๆของเมอืงลีเ่จยีง ในกรณีทีม่กีารประกาศปิดใหบ้รกิารชมโชวจ์างอี้

โหมว่ อันเน่ืองมาจาก อาทเิชน่ สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ หรอืในวันที ่20 – 30 ธันวาคม ของทกุ

ปีจะมกีารปิดบ ารุงซอ่มแซม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรม น าทา่น ชมโชว ์The 

Sound Of Yunnan แทน) 

(หมายเหตุ : ราคา OPTION SHOW 1,500 บาท/ทา่น สามารถตดิตอ่ไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอื

หวัหนา้ทวัร/์ ส าหรบัทา่นทีไ่มไ่ดซ้ือ้ทวัรเ์สรมิ ทา่นสามารถถา่ยรปูววิทวิทศันห์รอืเดนิเลน่ตาม

อธัยาศยั เวลาในการชมโชวป์ระมาณ 1 ช ัว่โมง ขึน้อยูก่บัจ านวนนกัทอ่งเทีย่วและการจราจร

ในวนัน ัน้ๆ) 

น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานน า้หยก ซึง่มตีาน ้าธรรมชาตผิุดขึน้มา 2 ตา เป็นน ้าทีซ่มึมาจากการละลาย

ของน ้าแข็งบนภเูขาหมิะมังกรหยก เป็นสถานทีแ่สดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซกีลมกลนืกับธรรมชาติ

ประกอบดว้ยประตูสวรรคซ์ึง่มรูีปปั้นแกะสลักดว้ยไมข้า้งขวาเป็นพ่อขา้งซา้ยเป็นแม่และน ้าตกมังกรที่

ไหลหลั่งไปตามไหลเ่ขาแบง่เป็น 3 ชัน้ชัน้แรกชือ่วา่มังกรออกถ ้าชัน้ทีส่องชือ่วา่มังกรเลน่น ้าชัน้ทีส่าม

ชือ่วา่มังกรโบยบนิและยังมตีน้ไมเ้ทวดาซึง่เป็นทีส่กัการบชูาของคนในพืน้ทีม่อีายมุากกวา่ 500 ปี และ



แหล่งน ้าภายในอุทยานยังมอีุณหภูมทิีเ่หมาะแกก่ารเลีย้งปลาแซลมอน ทางอุทยานจงึไดน้ าปลาแซ

ลมอลมาเลีย้งไว ้ทา่นจะเห็นเหลา่ปลาแซลมอนทัง้สดี าและสทีองวา่ยอยูใ่นสระน ้าของอทุยาน 

น าทา่นชม ทะเลสาบไป๋สุย่เหอ ทะเลสาบสี

เทอ  ร์ควอยซ์ตัดกับวิวตน้ไม ้ท่ามกลาง

ขุนเขาแห่งหุบเขาพระจันทร์สีน ้าเงิน ฉาก

ของภูเขาหิมะมังกรหยก มีน ้ าตกหินปูน

ขัน้บันไดขนาดเล็กลดลั่นลงมาอยา่งสวยงาม 

น ้าที่ไหลผ่านหุบเขาน้ีคือน ้าที่ละลายจาก

หมิะบนยอดเขาหมิะมังกรหยก เน่ืองจากจุด

น้ีมทีวิทัศน์ทีส่วยงามมฉีากหลังคอืภเูขาหมิะ

มังกรหยกมนี ้าตกและแม่น ้ากึง่ทะเลสาบจงึ

เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว,ช่างภาพและ

คู่รักเป็นอย่างมาก อสิระเก็บภาพประทับใจ

ตามอัธยาศัย  

น าท่านชม รา้นบวัหมิะ สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอ่ยถอืไดว้า่

เป็นยาสามัญประจ าบา้นเลยทเีดยีว 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (7) 

ทีพ่กั โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว   

วนัทีส่ ี ่     ลีเ่จยีง-จงเตีย้น (แชงกรลีา่)-โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง-ชอ่งแคบเสอืกระโจน-เมอืงโบราณ

จงเตีย้น 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงจงเตีย้น (แชงกรลีา่) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) ซึง่อยู่ทาง

ทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึง่มพีรมแดนตดิกับอาณาเขตน่าซขีองเมอืงลีเ่จียงและ

อาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึง่อยู่ห่างจากนครคุนหมงิถงึ 700 กโิลเมตร และอุดมไปดว้ย

ธรรมชาตทิี่งดงามของป่าไมทุ้่งหญา้ภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ดว้ยภูมิประเทศรวมกับ

ทัศนียภาพทีง่ดงาม สถานทีแ่หง่น้ีจงึไดช้ือ่วา่ “ดนิแดนแหง่ความฝนั” 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9)  

บา่ย ระหว่างทางแวะชม โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง เกดิจากแม่น ้าแยงซทีีไ่หลลงมาจากชงิไหแ่ละทเิบต 

ซึง่เป็นทีร่าบสงูไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้ไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ 

จนเกดิเป็น “โคง้แรกแมน่ า้แยงซ”ี  

 น าท่านชม ช่องแคบเสอืกระโจน ซึง่เป็นชอ่ง

แคบช่วงแม่น ้าแยงซไีหลลงมาจากจนิซาเจียง

(แมน่ ้าทรายทอง) เป็นชอ่งแคบทีม่นี ้าไหลเชีย่ว

มาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตาม

ต านานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสือน้ีสามารถ

กระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มได ้จึงเป็นที่มา

ของ “ชอ่งแคบเสอืกระโจน” 

น าท่านชม เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมือง

โบราณแชงการลี่า) ศูนย์รวมของวัฒนธรรม

ชาวธเิบต ลักษณะคลา้ยชุมชนเมืองโบราณธิ

เบต ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคนพืน้เมอืง รา้น

ขายสนิคา้ทีร่ะลกึมากมาย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (10)   

ทีพ่กั โรงแรม GRACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีห่า้      วดัลามะซงจา้นหลงิ-จงเตีย้น(แชงกรลีา่)-ลีเ่จยีง-เมอืงโบราณลีเ่จยีง-สระมงักรด า 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัลามะซงจา้นหลงิ สรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะทีม่อีายุเก่าแกก่ว่า 300 ปี มี

พระลามะจ าพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สรา้งขึน้โดยดะ

ไลลามะองคท์ี ่5 มโีบราณวัตถุมากมาย รวมทัง้รูปป้ัน

ทองสมัฤทธิท์ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12)  

บา่ย น าท่านเดินทางกลับสู่  เมืองลี่เจ ียง (ใช้เวลา

เดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) เมืองเล็กๆ ที่ตัง้

อยู่ท่ามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของตา้หลี่ มี

อากาศหนาวเย็นตลอดปี 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณลีเ่จยีง ดา้นหนา้จะมกีังหันวดิน ้าขนาดใหญ่ตัง้โดดเด่นเป็นสง่า เป็น

เหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงเกา่ลีเ่จยีง ภายในเมอืงเกา่ลีเ่จยีงนัน้งดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรอืน

สไตลจ์นีเกา่แกท่ีห่าชมไดย้าก และไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างด ีบางหลังเหมอืนโรงเตี๊ยมโบราณทีเ่รา

เคยเห็นตามหนังจนียอ้นยคุ ใหท้า่นอสิระตามอัธยาศัย 

น าท่านเดนิทางสู่ สระมงักรด า หรอื เฮยหลงถนั ชมความงดงามของอุทยาน ทีก่วา้งใหญ่และน ้า  

ในบึงที่ใสสะอาดมาก จนสามารถสะทอ้นภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะใหเ้ห็นไดอ้ย่างชัดเจน 

นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังเป็นจุดทีท่า่นสามารถชมยอดเขามังกรหยกไดอ้ยา่งงดงาม และชดัเจนอกีดว้ย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ !! สกุ ีป้ลาแซลมอน (13)   

ทีพ่กั โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก  สนามบนิลีเ่จยีงซานยี-่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ(กรงุเทพมหานคร) 

 

เชา้  บรกิารอาการเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (14) 

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิลีเ่จยีงซานยี ่เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย  

10.00 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ LUCKY 

AIR  เทีย่วบนิที ่8L825 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 1 ช ัว่โมง 25 นาท)ี 

(ค่าทวัรบ์รกิารน า้ดืม่ท่านละ 1 ขวด ไม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหน่าย

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

11.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

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

 

หมายเหต ุ:    ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง  ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้นบวั

หมิะ ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้

ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้

เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหาก

ทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็น

จ านวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

 



**ราคาส าหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 11,888 บาท** 

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 3,888.- 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ และวซีา่ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลา

ตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน 
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ คนละ 1 ชิน้ ไม่เกนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด และถอืขึน้เครือ่งได ้1 ชิน้ไม่

เกนิ 5 กก. 
✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
✓ คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ธรรมเนยีมวซี่าเดีย่วเขา้ประเทศจนี แบบธรรมดา 4 วนัท าการ ทา่นละ 2,200 บาท/ วซี่าจนีแบบ
ด่วน 2 วนัท าการ ท่านละ 3,500 บาท (ในกณีทีภ่ายหลงัมกีารประกาศใหส้ามารถท าวซี่ากรุ๊ปเขา้
เมอืงลีเ่จยีงได ้และทา่นมคีวามประสงคจ์ะท าวซี่ากรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี  มคีา่ใชจ้่ายทา่นละ 
1,500 บาท  (ส าหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

× คา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 350 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น  ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่น
ละ 400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

× คา่ท าวซีา่ชาวตา่งชาตทิีไ่มไ่ดรั้บการยกเวน้ยืน่วซีา่หมูค่ณะ ลกูคา้ตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง ทางบรษัิทฯ
ไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 

× ค่าใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิเ์ก็บเพิม่ตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 

× คา่วซีา่จนีส าหรับชาวตา่งชาต ิ
× คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต ่า 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ
คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน
เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ
ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 



• หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่
ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออก
เดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 25 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

 

หมายเหต ุ:  การขอวซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัท าการ  ทา่นละ 2,200 บาท         

   การขอวซีา่จนีแบบดว่น       2 วนัท าการ  ทา่นละ 3,500 บาท  

**ไมน่บัรวมวนันดัเรยีกเก็บเอกสาร** 



เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย  

กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ  

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายโุดยนับจากวนัทีเ่ดนิทางกลบั

มาถงึประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เลม่เกา่ เคยไดรั้บวซีา่จนี กรุณาถา่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์เลม่เกา่ และส าเนา

หนา้วซีา่จนี จัดสง่ใหก้ับทางบรษัิทฯ ** (หมายเหตุ : หนงัสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารุดใดๆ ท ัง้ส ิน้ ถา้เกดิ

การช ารดุ  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ย ิม้หา้มเห็นฟัน 

มองเห็นท ัง้ใบหนา้และใบหูท ัง้สองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สขีาว เช่น 

เสือ้ยดืสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไม่สวมเครือ่งประดบั สรอ้ย 

ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟช ัน่ เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้ง

ไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใช้

คลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ปถา่ยช ารุด และไมส่ามารถใชง้าน

ได ้** 

4. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรุณากรอกขอ้มูลจรงิใหค้รบเพื่อประโยชน์

ของตัวทา่นเอง)  

5. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

5.1 เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่ / เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม ่  

5.1.1 ส าเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ท ัง้นีก้รณีเด็กอายตุ า่กวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม ่ 

  5.1.3 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม ่ 

  5.1.4 กรณีชือ่ไมต่รงกับสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 

5.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 ส าเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ท ัง้นีก้รณีเด็กอายตุ า่กวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

5.2.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม ่ 

5.2.3 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม ่ 

5.2.4 กรณีชือ่ไมต่รงกับสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 

5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปท าทีเ่ขตหรอือ าเภอเทา่นัน้ 

      หมายเหต ุ:  
• กรณีหนังสอืเดนิทางชาวต่างชาต ิและหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการ

ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
• ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้

กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
• เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซี่า ดังนัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิท

ทัวร ์อยา่งนอ้ย 7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
• โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ

หรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
• ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทาง และยกเวน้การท าวซี่าจนี 

ท่านจะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษัิทฯ ไม่ทราบกฎกตกิา
ในรายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายใน
ระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณทีีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้ 

• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน  ทา่นละ 5,500 บาท  

• หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้ีเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายขาย) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
• ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
• น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
• น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
• น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยี  ไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 



ผูเ้ดนิทางกรณุากรอกเอกสารดา้นลา่งนี!้!!! 

**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน    หมา้ย     หยา่   ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน   

  จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส.................................................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ)่    

................................................................................................................ รหสัไปรษณีย.์.................. 

.................................. โทรศพัทบ์า้น....................................มอืถอื.................................................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

.........................................................................................................................................................

........................................ รหสัไปรษณีย ์...................โทรศพัทบ์า้น..................................................... 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ)่..................................................................... 

ต าแหนง่งาน................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน  / สถานศกึษา ปจัจบุนั(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่…………………...….....…................ 

........................... ............................... รหสัไปรษณีย ์................................โทร.................................. 

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีาร

โทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

กรณีปจัจบุนัทา่นเกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกทีอ่ยูส่ถานทีท่ างานลา่สดุกอ่นเกษยีณ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

.....................................................................................................................................................

................................................. รหสัไปรษณีย ์...........................โทร................................................ 

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีาร

โทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    ไมเ่คย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่............. เดอืน.................ปี......................  ถงึ วนัที.่..............เดอืน...................ปี................. 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ ุ

เมือ่วนัที.่.............. เดอืน.................ปี....................... ถงึ วนัที.่..............เดอืน.................ปี................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์ 

ส าหรบัคนโสดขอใหร้ะบชุือ่บดิา-มารดา / ส าหรบัทา่นทีส่มรสแลว้ใหร้ะบชุือ่สาม ีหรอื ภรรยา เทา่น ัน้!! 

(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

1. บดิา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME............................................................ 

2. มารดา ชือ่ (MISS. / MRS.) 

NAME................................................................SURNAME............................................................ 

3. สาม ีหรอื ภรรยา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME................................................................SURNAME............................................................ 

RELATION..................................................................................................................................  

หมายเหต ุ

**กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ีท่ างาน  มอืถอื  บา้น และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็น

จรงิเพือ่ใชใ้นการขอยืน่วซีา่ 

** ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ

ความไม่สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบ

อยา่งเครง่ครดั) 

** แผนกกงสลุ สถานทตูจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 

  



 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์............................................................................... วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเน้ือวัว  ไมท่านเน้ือหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ ............................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
 

 

 

 

 

 

 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


