
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนีห่าว!! ตา้หลี ่ลีเ่จยีง แชงกรล่ีา  
5 วนั 4 คนื 
 

• ชมความงามววิสงูสดุของ ภูเขาหมิะมงักรหยก 
• ชม เมอืงโบราณลีเ่จยีง งดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรอืนสไตลจ์นีเกา่แก ่
• ชม เมอืงโบราณตา้หลี ่ถนนย่านการคา้ทีเ่จรญิคกึคกั 
• ชม อุทยานน ้าหยก ตาน ้าธรรมชาตจิากการละลายของน า้แข็งบนภูเขาหมิะมงักรหยก 
• ถ่ายภาพ สระมงักรด า ความงดงามของอุทยานสะทอ้นภาพทวิทศันข์องภูเขาหมิะ 
• ชม เมอืงโบราณซูเ่หอ เมอืงโบราณทีม่ชี ือ่เสยีงของลีเ่จยีง 
• ชม วดัลามะ ซงจา้นหลนิ วดันิกายลามะแบบธเิบตทีใ่หญ่ทีสุ่ดในมณฑลยูนนาน 
• ชม เมอืงโบราณจงเตีย้น ศนูยร์วมของวฒันธรรมชาวธเิบต 
• **OPTION SHOW** Impression Lijiang “ความประทบัใจแห่งลีเ่จยีง” 
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ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - จนี (ท่าอากาศยาน ลีเ่จยีงซานยี)่ - เมอืงตา้หลี ่
 
10:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 10 เคานเ์ตอร ์

W สายการบนิ Lucky Air โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 
13:15 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน ลีเ่จยีงซานยี ่ประเทศจนี โดยเทีย่วบนิที ่8L826 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 

2 ช ัว่โมง 15 นาที) (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 
16:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ลีเ่จียงซานยี ่ประเทศจีน หลงัจากผ่านพิธีตรวจคนเขา้มือง (เวลาทอ้งถิน่

ประเทศจนี เรว็กว่าประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) จากน้ันพาทุกท่านเดนิทางสู่ เมอืงตา้หลี ่Dali เป็นเมอืงเอกของ
เขตปกครองตนเองชนชาตไิป๋ ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึง่เป็นมณฑลชายแดน
ทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องจนี ตัง้อยู่บนทีร่าบสูงระหว่างเทอืกเขาชางซานทางดา้นตะวนัตก และทะเลสาบ
เอ๋อไห่ทางดา้นตะวนัออก เป็นที่ต ัง้ถิน่ฐานของชาวไป๋และชาวอีม้าตัง้แต่สมยัโบราณ ปัจจุบนันี ้ตา้หลีเ่ป็น
แหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญั ซึง่ดงึดูดนักท่องเทีย่วทัง้จากในและต่างประเทศ ตา้หลีเ่ป็นเมอืงท่องเทีย่วทีเ่ป็นทีนิ่ยม
ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของมณฑลยูนนาน โดยมชีือ่เสยีงมาจากแหล่งท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตร ์และถนนนานาชาต ิ
ซึง่มีทัง้อาหารแบบตะวนัตก ดนตรสีากล และผูค้นทีพู่ดภาษาองักฤษ จงึไดร้บัความนิยมจากนักท่องเทีย่วทัง้
ชาวจนีและชาวต่างประเทศ 

 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Tong Xin Tnag Hotel  4* หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่2  เมอืงโบราณตา้หลี ่- เมอืงจงเตีย้น - ชอ่งแคบเสอืกระโจน - เมอืงเก่าจงเตีย้น 
   
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันพาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณตา้หลี ่Dali Ancient Town ที่สรา้งขึน้เมื่อกว่า 1,000 ปี
ก่อน ถึงแมไ้ดผ่้านกาลเวลามาชา้นาน แต่เมืองโบราณแห่งนีก้็ยงัคงอยู่ในสภาพค่อนขา้งสมบูรณ ์จะเห็น
ประตูเมืองทัง้ดา้นใตแ้ละดา้นเหนือที่มีสถาปัตยกรรมสอดรบักนั ตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่มีบา้น
โบราณปลูกสรา้งไวอ้ย่างกระจดักระจาย มีถนนสายเก่าแก่ทีต่ดัผ่านตวัเมืองโบราณสายหน่ึงซึง่ทุกวนันีไ้ด ้
กลายเป็นถนนย่านการคา้ทีเ่จรญิคกึคกั ตามสองขา้งถนนเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ มีพ่อคา้ชาวชนชาตไิป๋ที่
แต่งชดุประจ าชนชาตกิ าลงัคา้ขายสิน้คา้พืน้เมอืงต่างๆ เชน่ หนิอ่อนตา้หลี ่ผา้พืน้เมอืงและเครือ่งเงนิ เป็นตน้ 
ภายในเมืองโบราณแห่งนีย้งัมีถนนเล็กๆสายหน่ึงจากทางทิศตะวนัออกไปสู่ทางทศิตะวนัตก ตามสองฟาก
ของถนนสายนีเ้ต็มไปดว้ยภตัตาคารอาหารจนีและอาหารตะวนัตก รา้นกาแฟและรา้นน ้าชาที่ประกอบการ
โดยชาวต่างชาต ิถนนสายนีจ้งึขึน้ชือ่ว่า "ถนนสายต่างชาต"ิ ถนนสายนีม้ีกลิน่อายของทัง้ความเก่าแก่และ
ความทนัสมยัผสมผสานกนัจงึสามารถดงึดูดชาวต่างประเทศจ านวนมากใหห้ลัง่ใหลกนัไปท่องเทีย่ว ไม่ขาด
สาย นับเป็นทศันียภาพที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตน ผ่านชม เจดยีส์ามองค ์Three Pagoda Dali ในวดั 
"ฉงเซิง่" เจดยีนี์ต้ ัง้อยู่ห่างจากเมอืงโบราณตา้หลีไ่ปทางทศิเหนือประมาณ 1 กโิลเมตร บรเิวณดา้นหลงัของ
เจดยีเ์ป็นภูเขาชงัซานทีสู่งสง่างาม และดา้นหนา้เป็นทะเลสาบเอ๋อไห่ทีส่วยงามกวา้งใหญ่ เจดยีส์ามองคนี์ม้สีี
ขาวทัง้หมด เจดียอ์งคห์ลกัมีชือ่ว่าเจดยี ์"เชยีนหลินถ่า" สูงประมาณ 70 เมตร มี 16 ช ัน้ ตามบรเิวณสอง
ขา้งของเจดียอ์งคห์ลกัมีเจดียข์นาดเล็กสรา้งอยู่เคียงกนัดา้นละแห่ง เจดียส์ามองคนี์้มีรูปทรงที่สอดรบั
กลมกลนืกนั  
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตีย้น Zhongdian (แชงกรล่ีา Shangri-La) (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 3 ช ัว่โมง) เปรยีบไดก้บัสวรรคบ์นดนิทีนั่กท่องเทีย่วจากทั่วโลก ปรารถนาจะไดม้าสมัผสับรรยากาศ
อันหนาวเย็น ระดับ 1 – 2 องศา เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของมณฑลยูนนานซึง่อยู่ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึง่มีพรมแดนตดิกบัอาณาเขตน่าซขีองเมืองลีเ่จยีงและอาณาจกัร
หยขีองเมืองหนิงหลาง ซึง่อยู่ห่างจากนครคุนหมงิถงึ 700 กโิลเมตร และอุดมไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามของ
ป่าไมทุ่้งหญา้ภูเขาทะเลสาบและสตัวน์านาชนิด ดว้ยภูมิประเทศรวมกบัทศันียภาพที่งดงาม จากน้ันพาทุก
ท่านเดินทางสู่ ช่องแคบเสอืกระโจน Hutiaoxia ซึง่ตัง้อยู่ระหว่างทางแยกของเมืองลีเ่จยีงและเมืองจง
เตีย้น เป็นหุบเขาในชว่งทีแ่ม่น ้าแยงซไีหลลงมาจากจนิซาเจยีง (แม่น ้าทรายทอง) น ้าบรเิวณนีไ้หลเชีย่วมาก 
ชว่งทีแ่คบทีสุ่ดมีความกวา้งเพียง 30 เมตร ตามต านานเล่าว่า ในอดตีชอ่งแคบนีม้ีเสอืกระโดดขา้มไปยงัฝ่ัง
ตรงขา้มได ้เน่ืองจากกลางแม่น ้าบรเิวณนีม้ีหินที่เรยีกว่า “หินเสือกระโดด” ซึง่กอ้นหินมีความสูงกว่า 13 
เมตร จงึเป็นทีม่าของชือ่ “ชอ่งแคบเสอืกระโจน” ชอ่งเขาเสอืกระโจนเป็นหน่ึงในหุบเขาเหนือแม่น ้าทีล่กึทีสุ่ด
ในโลก ผูอ้ยู่อาศยัในบรเิวณนีม้จี านวนเพยีงเล็กนอ้ย ส่วนใหญ่เป็นชนพืน้เมอืงชาวหน่าซ ีโดยจะอาศยัอยู่ใน
หมู่บา้นเล็กๆ บรเิวณใกลเ้คียง และหาเลีย้งชพีโดยการเพาะปลูกและรบัจา้งน าทางคนต่างถิน่ น าท่านชม 
เมอืงโบราณจงเตีย้น Zhongdian Ancient Town (เมอืงโบราณแชงการลี่า) ศูนยร์วมของวฒันธรรม
ชาวธเิบต ลกัษณะคลา้ยชมุชนเมืองโบราณธเิบต ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคนพืน้เมือง รา้นขายสินคา้ที่
ระลกึมากมาย 
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ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Yun Ding Jin Xi Hotel  4* หรอืเทยีบเท่า  
 
วนัที ่3  วดัชงจา้นหลนิ - เมอืงลีเ่จยีง - รา้นบวัหมิะ - เมอืงเก่าซูเ่หอ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันพาทุกท่านเทีย่วชม วดัลามะ ซงจา้นหลนิ Songzanlin เป็นวดัใหญ่ทีส่ าคญัของเมอืงแชงกรลี่า 
อยู่ห่างจากตวัเมืองจงเตีย้นไปทางเหนือประมาณ 5 กโิลเมตร วดันีส้รา้งในสมยัทะไลลามะองคท์ี่ 5 ในชว่ง
ศตวรรษที ่18 สมยัจกัรพรรดิค์งัซ ีแห่งราชวงศช์งิ สรา้งจ าลองแบบจากพระราชวงัโปตาลา Potala ในกรุง
ลาซา Lhasa มาไว ้เป็นวดันิกายลามะแบบธเิบตทีใ่หญ่ทีสุ่ดในมณฑลยูนนาน อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และ
ในยามเทศกาล ชาวทเิบตทีน่ี่ยงัคงรกัษาประเพณีทีจ่ะจดัขึน้ตามวดัส าคญัๆ น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงลี่
เจยีง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) เป็นเมืองเก่ากว่า 800 ปี ที่มีสถาปัตยกรรม ประวตัิศาสตรแ์ละ
วฒันธรรมแตกต่างไปจากเมอืงโบราณอืน่ๆ ของจนี เน่ืองจากเป็นเมอืงทีเ่ป็นทีต่ ัง้รกรากของชาวหน่าซ ีหรอื
นาซ ีมาตัง้แต่สมยัโบราณ เมอืงนีย้งัไดร้บัการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวนัออก" และเป็นเมอืงมรดกโลก 
 
 
 

 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม รา้นบวัหมิะ เป็นทีรู่จ้กักนัดขีองคนไทย เมือ่คราวเกดิอุบตัเิหตุรถแกส๊คว ่าทีถ่นนเพชรบุร ีเมือ่ 
24 กนัยายน 2533 คร ัง้น้ัน รฐับาลจนีไดส้่งยาบวัหมิะอนัมสีรรพคุณรกัษาแผลไฟ  ไหม ้มาชว่ยเหลอืผูป่้วย
ทีโ่ดนไฟไหมท้ั่วตวั จากน้ันมาคนไทยก็รูจ้กัสรรพคุณของบวัหมิะเร ือ่ยมา พรอ้มรบัฟังการวนิิจฉัยโรคโดย
แพทยผู์เ้ชีย่วชาญ ใหท่้านไดช้มการสาธติการนวดเทา้ ซึง่เป็นอกีวธิหีน่ึงในการผ่อนคลายความเครยีด และ
บ ารุงการไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ จากน้ันพาทุกท่านเที่ยวชม เมืองเก่าซู่เหอ Shuhe 
Ancient Town ตัง้อยู่ห่างจากเมืองลีเ่จยีง ไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือ ประมาณ 4 กโิลเมตร ปัจจุบนัเมอืง
เก่าแห่งนีไ้ดเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยัของคนNaxi และถูกเลอืกใหเ้ป็นหน่ึงที่ในเมืองเก่าที่มีความส าคญัซงึไดร้บัการ
ท านุบ ารุงรกัษาไดอ้ย่างสมบูรณ ์
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ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Lv Yun Hotel  4* หรอืเทยีบเท่า  
 
วนัที ่4  ภูเขาหมิะมงักรหยก (รวมกระเชา้ใหญ่ ไป - กลบั) - **OPTION SHOW : Impression Lijiang 

“ความประทบัใจแห่งลีเ่จยีง” - อุทยานน ้าหยก - ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมรถแบตเตอรี)่ - สระ
น ้ามงักรด า - เมอืงโบราณลีเ่จยีง 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมงักรหยก เปลี่ยนน่ังรถภายในอุทยานเพื่อเดินทางสู่จุดน่ังกระเชา้ที่ระดบั
ความสูง 3,356 เมตร นั่งกระเชา้ใหญ่ ขึน้สู่ ภูเขาหมิะมงักรหยก Jade Dragon Snow Mountain 
สู่จุดชมวิวสูงสุดจากระดบัน ้าทะเล 4,506 เมตร ซึง่ท่านสามารถสมัผสัหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทัง้ปีอย่าง
ใกลช้ดิ เพือ่ชมทวิทศันแ์ละธรรมชาตบินจุดทีสู่งทีสุ่ด และสวยงามทีสุ่ด ตลอดสองขา้งทางทีข่ึน้ยอดเขา ทวิ
เขาแห่งนีเ้มือ่มองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะคลา้ยมงักรก าลงัเลือ้ย บนพืน้สขีาวของหมิะทีป่กคลุมอยู่
น้ัน ดูราวกบัหยกขาว ทีต่ดักนัสนี ้าเงนิของทอ้งฟ้า คลา้ยมงักรขาว ก าลงัล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนีจ้งึ
ไดช้ ือ่ว่าภูเขาหมิะมงักรหยกใหท่้านไดช้ ืน่ชมและดืม่ด ่ากบัความหนาวเย็นของธรรมชาต ิ(หมายเหตุ : กรณี
ทีม่ีการประกาศปิดใหบ้รกิารกระเชา้ไฟฟ้า อนัเน่ืองมาจากเหตุผลดา้นสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย, การปิด
ซอ่มบ ารุง, หรอืเหตุผลใดๆ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโปรแกรมท่องเทีย่วอืน่ทดแทน หรอืใน
กรณีทีก่ระเชา้ใหญ่ปิด ทางบรษิทัจะเปลีย่นมาขึน้กระเชา้เล็กแทน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 OPTION SHOW : Impression Lijiang “ความประทบัใจแห่งลีเ่จยีง” โชวย์ิง่ใหญ่โดยผูก้ ากบัชือ่

กอ้งโลก จาง อวี ้โหม Impression Lijiang หรอื โชวจ์างอวีโ้หมว ที่ซ ึง่เนรมิตใหภู้เขาหิมะมงักรหยกเป็น
ฉากหลงั และบรเิวณทุ่งหญา้เป็นเวทกีารแสดง โดยใชนั้กแสดงกว่า 600 ชวีติ แสง ส ีเสยีง ตระการตา เล่า
เร ือ่งราวชวีติความเป็นอยู่และชาวเผ่าต่างๆของเมอืงลีเ่จยีง ในกรณีทีม่กีารประกาศปิดใหบ้รกิารชมโชวจ์างอี ้
โหม่ว อนัเน่ืองมาจาก อาทเิชน่ สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ หรอืในวนัที ่20 – 30 ธนัวาคม ของทุกปีจะมี
การปิดบ ารุงซอ่มแซม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโปรแกรม น าท่าน ชมโชว ์The Sound 
Of Yunnan แทน (หมายเหตุ : ราคา OPTION SHOW 1,500 บาท/ท่าน สามารถตดิต่อไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่
หรอืหวัหนา้ทวัร/์ ส าหรบัท่านทีไ่ม่ไดซ้ ือ้ทวัรเ์สรมิ ท่านสามารถถ่ายรูปววิทวิทศันห์รอืเดนิเล่นตามอธัยาศยั 
เวลาในการชมโชวป์ระมาณ 1 ช ัว่โมง ขึน้อยู่กบัจ านวนนักท่องเทีย่วและการจราจรในวนัน้ันๆ) จากน้ันน า
ท่านเดนิทางสู่ อุทยานน ้าหยก Jade Water Village ซึง่มีตาน ้าธรรมชาตผุิดขึน้มา 2 ตา เป็นน ้าทีซ่มึ
มาจากการละลายของน ้าแข็งบนภูเขาหมิะมงักรหยก เป็นสถานทีแ่สดงวฒันธรรมของชนเผ่านาซกีลมกลนื
กบัธรรมชาตปิระกอบดว้ยประตูสวรรคซ์ ึง่มีรูปป้ันแกะสลกัดว้ยไมข้า้งขวาเป็นพ่อขา้งซา้ยเป็นแม่และน ้าตก
มงักรทีไ่หลหลัง่ไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 3 ช ัน้ช ัน้แรกชือ่ว่ามงักรออกถ า้ช ัน้ทีส่องชือ่ว่ามงักรเล่นน ้าช ัน้ทีส่าม
ชือ่ว่ามงักรโบยบนิและยงัมีตน้ไมเ้ทวดาซึง่เป็นทีส่กัการบูชาของคนในพืน้ทีม่ีอายุมากกว่า 500 ปี จากน้ัน
พาทุกท่านชม ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ Baisuihe Waterfall (ไม่รวมรถแบตเตอรี ่หากลูกคา้ตอ้งการน่ังรถ
แบตเตอรีก่รุณาสอบถามกบัไกดท์อ้งถิน่) ทะเลสาบสเีทอรค์วอยซต์ดักบัววิตน้ไม ้ท่ามกลางขนุเขาแห่งหุบ
เขาพระจนัทรส์ีน ้าเงิน ฉากของภูเขาหิมะมงักรหยก มีน ้าตกหินปูนขัน้บนัไดขนาดเล็กลดลั่นลงมาอย่าง
สวยงาม น ้าทีไ่หลผ่านหุบเขานีค้อืน ้าทีล่ะลายจากหมิะบนยอดเขาหมิะมงักรหยก เน่ืองจากจุดนีม้ีทวิทศันท์ี่
สวยงามมีฉากหลงัคือภูเขาหิมะมงักรหยกมีน ้าตก และแม่น ้ากึง่ทะเลสาบจงึเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว,
ชา่งภาพและคู่รกัเป็นอย่างมาก อิสระเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่ สระมงักรด า 
Black Dragon Pool หรอื เฮยหลงถนั Heilongtan มีตน้หลิวกบัเชสนัตอยู่รมิทาง รอบบึงน ้าเล็กๆ มี
สถาปัตยกรรมสวยงามหลายแห่ง เด่นทีสุ่ด ก็คอื หออู่เฟ่ิง (อู่เฟ่ิงโหลว) สรา้งในศตวรรษที ่17 และถูกผาติ
กรรมจากวดัฝูกว๋อ นอกเมืองลีเ่จยีงไวเ้มือ่ 30 ปีก่อน ชือ่อู่เฟ่ิง (หา้หงส)์ ไดม้าจากชายคาทีย่ืน่ออกมาจาก
หลงัคาทัง้แปดจดุ ในแต่ละช ัน้ซ ึง่มอียู่สามช ัน้ ไม่ว่ามองจากมุมใดก็จะเห็นหงสเ์พยีง หา้ตวัเท่าน้ัน ในหอมรูีป
ป้ันเทพเจา้แห่งสงครามเผ่าน่าซ ีน าท่านเดินทางสู่ เมอืงโบราณลีเ่จยีง ดา้นหนา้จะมีกงัหนัวดิน ้าขนาด
ใหญ่ตัง้โดดเด่นเป็นสง่า เป็นเหมือนสญัลกัษณข์องเมืองเก่าลีเ่จยีง ภายในเมืองเก่าลีเ่จยีงน้ันงดงามไปดว้ย
สถาปัตยกรรมบา้นเรอืนสไตลจ์ีนเก่าแก่ที่หาชมไดย้าก และไดร้บัการอนุรกัษไ์วอ้ย่างดี บางหลงัเหมือน
โรงเตีย๊มโบราณทีเ่ราเคยเห็นตามหนังจนียอ้นยุค ใหท่้านอสิระตามอธัยาศยั 

 
 
 

 
 
 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  
ทีพ่กั  Lv Yun Hotel  4* หรอืเทยีบเท่า             
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วนัที ่5  จนี (ท่าอากาศยาน ลีเ่จยีงซานยี)่ - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน เจยีงซานยี ่เพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 
 
10:00 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Lucky Air เทีย่วบนิที ่8L825 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 

2 ช ัว่โมง 25 นาที) (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 
11:20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
รายการท่องเทีย่วน้ีอาจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีถอืเป็นเอกสทิธิข์องผูจ้ดัโดยยดึถื
ตามสภาพการณ ์และประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั 
 
หมายเหตุ        
 ตามนโยบายของรฐับาลจนี รว่มกบัการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมือง
ใหนั้กท่องเที่ยวทั่วไปไดรู้จ้กัคือ รา้นบวัหิมะ ซึง่ จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึ
อยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซ ือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของ
ลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการ
แยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน/ท่าน/
รา้น 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 
จนี 

ปกต ิ2,200 
ด่วน 3,500 

เดอืน  มกราคม 

29 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63  14,777 14,777 14,777 3,500 VISA 

เดอืน  กุมภาพนัธ ์

05 ก.พ. 63 - 09 ก.พ. 63 * วนัมาฆบูชา 16,777 16,777 16,777 3,500 VISA 

12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63  14,777 14,777 14,777 3,500 VISA 

เดอืน  มนีาคม 

11 ม.ีค. 63 - 15 ม.ีค. 63  14,777 14,777 14,777 3,500 VISA 

25 ม.ีค. 63 - 29 ม.ีค. 63  14,777 14,777 14,777 3,500 VISA 

เดอืน  เมษายน 

01 เม.ย. 63 - 05 เม.ย. 63  14,777 14,777 14,777 3,500 VISA 

15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 * วนัสงกรานต ์ 16,777 16,777 16,777 3,500 VISA 

29 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63 * วนัแรงงาน 16,777 16,777 16,777 3,500 VISA 

เดอืน  พฤษภาคม 

06 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 * วนัพชืมงคล 16,777 16,777 16,777 3,500 VISA 
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20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63  14,777 14,777 14,777 3,500 VISA 

เดอืน  มถิุนายน 

10 ม.ิย. 63 - 14 ม.ิย. 63  14,777 14,777 14,777 3,500 VISA 

24 ม.ิย. 63 - 28 ม.ิย. 63  14,777 14,777 14,777 3,500 VISA 

เดอืน  กรกฎาคม 

01 ก.ค. 63 - 05 ก.ค. 63 * วนัอาสาฬหบูชา 16,777 16,777 16,777 3,500 VISA 

22 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63  14,777 14,777 14,777 3,500 VISA 

เดอืน  สงิหาคม 

05 ส.ค. 63 - 09 ส.ค. 63  14,777 14,777 14,777 3,500 VISA 

12 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 * วนัแม่แห่งชาต ิ 16,777 16,777 16,777 3,500 VISA 

เดอืน  กนัยายน 

02 ก.ย. 63 - 06 ก.ย. 63  14,777 14,777 14,777 3,500 VISA 

09 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63  14,777 14,777 14,777 3,500 VISA 

23 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63  14,777 14,777 14,777 3,500 VISA 
 
ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมีบาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
• กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลงัจากทีไ่ดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที่

เหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
• กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผิด ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
• กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในส่วนนี ้
• หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษิทัจะ

จดัส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้
• ราคาทวัรใ์ชต้ ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบุเท่าน้ัน 
• ทางบรษิทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 
• PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน กอ่นหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
• ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พกัเดีย่ว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกบั

ผูใ้หบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ้่ายส่วนนีเ้พือ่มอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 
 
อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

• ค่าตั๋วเครือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Lucky Air 
• ค่าทีพ่กั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์

การแข่งขนักีฬา หรอืกิจกรรมอื่นๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
• ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
• ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
• ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
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หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษิทั** อตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการเดนิทาง 

• ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

• ค่าธรรมเนียมวซีา่จนี แบบธรรมดา 4 วนัท าการ ท่านละ 2,200 บาท / แบบด่วน 2 วนัท าการ ท่านละ 
3,500 บาท 

• ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
• ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียม คอื 400 หยวน/ท่าน ตลอดทรปิ 

การเดนิทาง 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี ้กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 5 กโิลกรมั 
• ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ัง่เพิม่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
• ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
• ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
• ค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่

ทีอ่ยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบญัชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษิทัจะเป็นผูด้ าเนินการ
ยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเร ือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และเหตุสุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค านึงถงึ
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติส่อไป
ในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิัท หรอืช าระโดยตรงกบัทางทาง
บรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
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เง่ือนไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

• กรุณาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ า งวดแรก 5,000 บาท  
• ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

• แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
• แจง้ล่วงหนา้ 16 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
• แจง้ล่วงหนา้ 11 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
• แจง้ล่วงหนา้ 1 – 10 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินทัง้หมด  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคุมของบรษิทั 
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เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย 
กรุป๊คอนเฟิรม์กรุณาส่งเอกสารใหเ้จา้หน้าที ่15 วนั ก่อนเดนิทาง   

 
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) เล่มจรงิ ทีม่ีอายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอายุโดยนับจาก

วนัทีเ่ดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย และ ตอ้งมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ (หมายเหตุ : หนงัสอืเดนิทางตอ้ง

ไม่มกีาร ช ารุดใดๆ ทัง้สิน้ ถา้เกดิการช ารุด  เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอ

ออกนอกประเทศของท่านได)้  

2. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสขีนาด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้หลงัสขีาวเท่านัน้ ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้

และใบหูทัง้สองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สีขาว เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรอืชุด

ขา้ราชการ ไม่สวมเครือ่งประดบั สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟช ัน่ เเว่นสายตา รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ 6 

เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใชส่ติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิ

ลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจส่งผลใหรู้ปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใชง้านได ้ 

3. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์ 

4. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี้ 

4.1 เดนิทางพรอ้มพ่อแม่  / เดนิทางพรอ้มพ่อ หรอื แม่   

5.1.1 ส าเนาสูตบิตัร(ใบเกดิ) ทัง้นี้กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่  

  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  

  5.1.4 กรณีชือ่ไม่ตรงกบัสูตบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 

4.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 ส าเนาสูตบิตัร(ใบเกดิ) ทัง้นี้กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

5.2.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่  

5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  

5.2.4 กรณีชือ่ไม่ตรงกบัสูตบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 

5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าทีเ่ขตหรอือ าเภอเท่านั้น 

      หมายเหตุ :  
• กรณีหนังสอืเดนิทางชาวต่างชาติ และหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 

เน่ืองจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 
• ส าหรบัผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร ือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นกอ่นการส่งเอกสารยืน่วซีา่ 
• เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันั้นกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษิทัทวัร ์อย่างนอ้ย 7 วนัท าการ (กอ่น

ออกเดนิทาง) 
• โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนระเบียบการยื่น

เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหนา้   
• ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซา่จีน ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบในการ

อนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษิทัฯ ไม่ทราบกฎกตกิาในรายละเอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแล
บตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์

• ต่างชาติฝร ัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยี่ยม สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์
ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนีย ลตัเวยี ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกยี 
สโลเวเนีย สเปน สวเีดน สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวซีา่ด่วนได ้

ค่าธรรมเนียมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนต่างชาต ิ(ในกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้ 

• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั ท่านละ 5,500 บาท  

• หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิืน่ๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดไดท้ีเ่จา้หน้าทีฝ่่ายขาย) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไม่รบัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัต่อไปนี ้
• ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 
• น ารูปถ่ายเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้
• น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่่ายเล่น หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
• น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตคิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า** 
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ขอ้มูลทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่จนี 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

 
ชือ่-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)  

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

สถานภาพ ○โสด ○ แต่งงาน ○ หมา้ย ○ หย่า  ○ จดทะเบยีน ○ ไม่ไดจ้ดทะเบยีน ชือ่คู่สมรส........................................................ 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่).…………………………………..……………………………………………..…................…………  

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

รหสัไปรษณีย.์........................โทรศพัทบ์า้น.......................................มอืถอื..................................Email...................................................... 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงกบัทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพห์ญ่)..…………………………………..………………………………................….. 

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

รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัทบ์า้น.......................................มอืถอื..................................Email...................................................... 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)....................................................................................................................... 

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

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)…………………………………..………………………………................………… 

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

รหสัไปรษณีย.์..........................โทรศพัทบ์า้น.......................................มอืถอื.................................................................................................. 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

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

 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัท่าน)  

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

ชือ่บดิา……….......……………………...........................นามสกุล..........................................................วนัเดอืนปีเกดิ.................................................  

ชือ่มารดา………...............................…………......……นามสกุล..........................................................วนัเดอืนปีเกดิ................................................  

กรณีแต่งงาน 

ชือ่สาม-ีภรรยา……..........................……….....……….นามสกุล..........................................................วนัเดอืนปีเกดิ................................................  

หมายเหตุ  
** กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ  
** ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ ทางบรษิทัอาจมีการเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ อาจท าใหท้่านเกดิความไม่สะดวก
ภายหลงั ทัง้น้ีเพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ทีน้ี่ (โปรดท าตามระเบยีบอย่างเครง่ครดั) 
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ใบจองทวัร ์ จนี 
 
ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ท่าน 
โทรศพัทท์ีต่ดิต่อสะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ท่าน:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเน้ือววั ☐  ไม่ทานเน้ือหมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


