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บนิตรงลีเ่จยีง แชงกรลีา่ เตอ๋ชงิ  5 วนั 4 คนื  

ซุปตาร.์.. ธารน า้แข็ง 
ก าหนดการเดนิทาง เดอืนกนัยายน 2562 – เมษายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โดยสายการบนิ LUCKY AIR (8L) 

 ชมววิภเูขาหมิะไป๋หมาง... เสน้ทางทีง่ดงามทีส่ดุ ไดร้บัขนานนามวา่ 
“ ถนนไตข่อบฟ้า ” 

 วดัเฟยไหล... วดัทเิบตไมม่พีระสงฆจ์ าพรรษาอยูท่ ีว่ดั 
 น ัง่รถแบตเตอรีช่มธารน า้แข็งหมงิหยง่... ธารน า้แข็งทีใ่หญท่ีส่ดุ 
 ชอ่งแคบเสอืกระโจน... เป็นมรดกโลก UNESCO 
 เมอืงโบราณลีเ่จยีง... มรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาต ิปี 1997 

 เมนพูเิศษ... สกุ ีป้ลาแซลมอน  



     8LLJG04 ซปุตาร.์.. ธารน ้าแข็ง 

 

 

วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2-3 ทา่นตอ่หอ้ง 
(ไมม่รีาคาเด็ก) 

พกัเดีย่ว  
(จา่ยเพิม่) 

วนัที ่30 กนัยายน – 04 ตลุาคม 2562 13,888 4,500 

วนัที ่07 - 11 ตลุาคม 2562 14,888 4,500 

วนัที ่14 - 18 ตลุาคม 2562  
(วนัคลา้ยสวรรคต ร.9) 

15,888 4,500 

วนัที ่21 - 25 ตลุาคม 2562 15,888 4,500 

วนัที ่30 ตลุาคม – 03 พฤศจกิายน 2562 15,888 4,500 

วนัที ่06 - 10 พฤศจกิายน 2562 15,888 4,500 

วนัที ่13 - 17 พฤศจกิายน 2562 15,888 4,500 

วนัที ่20 - 24 พฤศจกิายน 2562 15,888 4,500 

วนัที ่27 พฤศจกิายน - 01 ธนัวาคม 2562 15,888 4,500 

วนัที ่04 - 08 ธนัวาคม 2562 

(วนัคลา้ยวนับบรมราชสมภพ ร.9) 
16,888 4,500 

วนัที ่11 - 15 ธนัวาคม 2562 15,888 4,500 

วนัที ่18 - 22 ธนัวาคม 2562 15,888 4,500 

วนัที ่25 - 29 ธนัวาคม 2562 15,888 4,500 

วนัที ่01 - 05 มกราคม 2563 
(วนัข ึน้ปีใหม)่ 

17,888 4,500 

วนัที ่08 - 12 มกราคม 2563 15,888 4,500 

วนัที ่15 - 19 มกราคม 2563 15,888 4,500 

วนัที ่22 - 26 มกราคม 2563 15,888 4,500 

วนัที ่29 มกราคม – 02 กมุภาพนัธ ์2563 15,888 4,500 

วนัที ่05 - 09 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 

16,888 4,500 

วนัที ่12 - 16 กมุภาพนัธ ์2563 15,888 4,500 

วนัที ่19 - 23 กมุภาพนัธ ์2563 15,888 4,500 

วนัที ่26 กมุภาพนัธ ์- 01 มนีาคม 2563 15,888 4,500 
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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. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิลีเ่จยีงซานยี่ ประเทศจนึ โดยสายการบิน LUCKY AIR  เทีย่วบนิ

ที ่8L826 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 15 นาท)ี 

(คา่ทวัรบ์รกิารน า้ด ืม่ท่านละ 1 ขวด ไม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ย

อาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่ง) 

16.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิลีเ่จยีงซานยี ่ประเทศจนึ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ย
แลว้น าทา่นรับสมัภาระ (เวลาทอ้งถิน่ประเทศจนี เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

เมอืงลีเ่จยีง เป็นเมืองซึง่ตัง้อยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเป็นถิน่ทีอ่ยู่ของชาวน่าซถีือเป็นชน

กลุ่มนอ้ยทีม่ีความน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชน่ การมีโครงสรา้งทางสงัคมแบบ

สตรเีป็นใหญ่ นอกจากนัน้ยังมอีักษรภาพอันเป็นเอกลกัษณ์อกีดว้ย  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1)   

ทีพ่กั โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่อง      ลีเ่จยีง-จงเตีย้น (แชงกรลีา่)-เมอืงโบราณจงเตีย้น-จงเตีย้น (แชงกรลีา่)-เตอ๋ชงิ-โคง้แรก

แมน่ า้แยงซเีกยีง-ยอดเขาหมิะไป๋หมาง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงจงเตีย้น (แชงกรลีา่) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) ซึง่อยู่ทาง

ทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึง่มีพรมแดนตดิกับอาณาเขตน่าซขีองเมืองลีเ่จียงและ

อาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึง่อยู่ห่างจากนครคุนหมงิถงึ 700 กโิลเมตร และอุดมไปดว้ย

ธรรมชาตทิี่งดงามของป่าไมทุ้่งหญา้ภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ดว้ยภูมิประเทศรวมกับ

ทศันียภาพทีง่ดงาม สถานทีแ่ห่งนี้จงึไดช้ือ่ว่า “ดนิแดนแหง่ความฝนั” 

น าท่านชม เมอืงโบราณจงเตีย้น (เมอืงโบราณแชงการลี่า) ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธเิบต 

ลักษณะคลา้ยชมุชนเมืองโบราณธเิบต ซึง่เต็มไป  ดว้ยรา้นคา้ของคนพืน้เมือง รา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึ
มากมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเตอ๋ซงิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ช ัว่โมง) เป็นอ าเภอทีต่ัง้อยู่เหนือ

สดุของภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ดา้นตะวันตกเชือ่มกับเขตปกครองตนเองทเิบต 

ดา้นตะวันออกตดิกับมณฑลเสฉวน เทอืกเขานู่ซานทีย่าวแคบ และแม่น ้าล่านชา่งเจียงทีเ่ชีย่วกราก 

ขนานกันเป็นแนวยาวจากเหนือลงใต ้ประกอบเป็นภูมปิระเทศภูดอยหุบเขาทีม่ีลักษณะพเิศษ ภูเขา

วนัที ่04 - 08 มนีาคม 2563 15,888 4,500 

วนัที ่11 - 15 มนีาคม 2563 15,888 4,500 

วนัที ่18 - 22 มนีาคม 2563 15,888 4,500 

วนัที ่25 – 29 มนีาคม 2563 15,888 4,500 

วนัที ่01 - 05 เมษายน 2563  15,888 4,500 

วนัที ่08 - 12 เมษายน 2563  15,888 4,500 

วนัที ่15 - 19 เมษายน 2563  15,888 4,500 

วนัที ่22 - 26 เมษายน 2563  15,888 4,500 

วนัที ่29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563  15,888 4,500 
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หิมะ ธารน ้ าแข็ง  และเต็มไปดว้ยป่าดงที่หนาทึบ เนื่ องจากมีสภาพแวดลอ้มที่เงียบสงบ                                    

อากาศสดชืน่ เมืองเต๋อชงิไดพ้ัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่วพักผ่อน หย่อนใจซึง่เป็นทีน่ยิมชมชอบของ

ผูค้นทีเ่สาะแสวงหาธรรมชาต ิในแต่ละปีจะมีหมิะตกเฉลีย่ที ่56 วัน โดยบางปีทีต่กมาก จะมีหมิะตก

มากถงึ 101 วัน และบางปีทีห่มิะตกในปรมิาณมาก จ านวนวันทีม่ีหมิะทับถมจะมากถงึ 84 วันต่อปี ท า

ใหเ้ต๋อชงิเป็น "เมืองหมิะบนทีร่าบสงู" สมดังชือ่ถา้หมิะตกหนักเพยีงตกแคค่นืเดยีวหมิะก็สามารถปก

คลมุส ิง่ปลกูสรา้งสงูๆต า่ๆในตวัเมอืง และพืน้ทีแ่อ่งกระทะระหว่างภเูขา วาดตามองไป จะเห็นเป็นโลก

สเีงนิขาวโพลนสดุสายตา 

 ระหว่างทางแวะชม โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง ถอืเป็นแม่น ้าสายส าคัญทีเ่ปรียบเสมือนเสน้เลอืดที่

หล่อเลีย้งประเทศจนี ไหลลงมาจากทีร่าบสงู

ชงิไห่-ทเิบต มากระทบกับภูเขาไห่หลอ ท า

ใหท้ิศทางของแม่น ้ าหักโคง้ไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกดิเป็นโคง้น ้ าที่

สวยงาม แม่น ้าแยงซีที่ไหลผ่านเมืองลี่เจียง

ช่วงนี้มีชือ่ว่า จนิซา หรอืเรยีกเต็มๆว่า จนิ

ซาเจยีง แปลว่า แมน่ า้ทรายทอง จุดนี้เองที่

แม่น ้าไดห้ักโคง้ขอ้ศอกเป็นโคง้แรก ท าให ้

ไหลแยกจากแม่น ้าสาละวนิและแม่น ้าโขง ไป

ทางทศิตะวันออก ก่อใหเ้กดิอารยธรรมจีน ที่

ย ิง่ใหญ่เมื่อหลายพันปีมาแลว้ กล่าวกันว่าถา้

ไม่มีโคง้น ้าแห่งนี้ก็อาจไม่มีอารยธรรมจีนอัน

เกรียงไกร อีกทัง้จุดนี้ยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ี่

ขบวนทพัของขงเบง้ และกองทพักบุไลขา่น ใชเ้ป็นจุดขา้มแม่น ้าแยงซไีปท าศกึกบัศตัรู และเหมาเจ๋อ

ตงไดใ้ชเ้สน้ทางนี้เดนิทัพทางไกลหนีการลอ้มปราบของพวกก๊กมินตั๋ง ในสมัยสงครามปฏิวัต ิ

วัฒนธรรมจนี  

 น าท่านเดนิทางต่อไปยัง เมอืงเต๋อชงิ ลัดเลาะวิง่ผ่านทวิเขาขนาดมหมึา ชมทวิทัศน์ธรรมชาตทิี่

มโหฬารตระการตาบนเสน้ทางคดโคง้ไปตามหนา้ผา ภาพทีป่รากฏตอ่หนา้คอื ภเูขาหมิะไป๋หมาง สงู 

4,450 เมตร เสน้ทางนี้ตัดผ่านเทอืกเขาหมิะ ผ่านป่าสนบนภูเขาทีป่กคลุมดว้ยหมิะ นับเป็นเสน้ทางที่

งดงามทีส่ดุ บางคนเรยีกเสน้ทางนี้ว่า ถนนไตข่อบฟ้า เป็นแหลง่ก าเนดิพชืพันธุห์ายาก อาท ิไมส้น ตน้

อาซาเลยี สตัวป่์าหายากอย่างลงิสทีอง และแพนดา้เล็ก 

 เมอืงเต๋อชงิ เป็นเมืองทีต่ัง้อยู่ในหุบเขามีความสงูถงึ 4,000 เมตร มีพื้นที ่7,596 ตารางกโิลเมตร มี

ประชากร 56,532 คน นับเป็นดนิแดนศกัดิส์ทิธิแ์ห่งชาวทเิบต ทีน่ี่คอืเขตภเูขาหมิาลยัดา้นจนี ซึง่ซอ่น

ตวัอยู่ชายคาโลก ทีน่ี่มยีอดเขากาเคโบ (Kagebo Peak) สงู 6,740 เมตร เป็นยอดเขาสงูทีส่ดุของยูน

นาน เป็นยอดเขาศกัดิส์ทิธิข์องชาวทเิบต จากทัว่สารทศิตอ้งเดนิทางมาจารกิแสวงบุญกันทุกปี เมือง

เต๋อชงิอยู่ท่ามกลางหุบเขาระหว่างเทอืกเขาหมิะเหมยลีแ่ละไป๋หมาง เป็นเมืองทีเ่จรญิแห่งสุดทา้ย

กอ่นพน้เขตยูนนานเขา้ไปสูท่เิบต เป็นเมอืงทีอ่ยู่เหนือสดุของยูนนาน ถงึประตเูมอืงเตอ๋ชงิ มสีถปูแบบ

ทเิบตอยู่ 2 องค ์และเก๋งจนีซึง่เป็นจุดใหนั้กท่องเทีย่วไดช้มภาพพาโนราม่าของภเูขาหมิะเหมยหลีท่ี่

ปรากฏอยู่เบือ้งหนา้ สว่นเบือ้งลา่งคอืธารน ้าแข็งหมงิหย่ง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4)   

ทีพ่กั  โรงแรม MIN ZHU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่าม      ภเูขาหมิะเหมย่ลีส่ะทอ้นแสง-วดัเฟยไหล-หมูบ่า้นหมงิหยง่-ธารน า้แข็งหมงิหยง่  

 (รวมรถแบตเตอรี)่-เตอ๋ชงิ-จงเตีย้น  

น าทา่นชมภาพแหง่ความสวยงามของ ภเูขาหมิะเหมย่ลีใ่นยามเชา้ เมือ่ดวงอาทติยโ์ผลร่บัวนั

ใหม่ในวนัทีท่อ้งฟ้าสดใส แสงจากดวงอาทติยจ์ะสะทอ้นกบัน า้แข็งบนภูเขาหมิะเหม่ยลี่

กลายเป็นสทีองสวยงาม ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเฟยไหล อยู่ห่างจากเมอืงเตอ๋ชงิประมาณ 4 กโิลเมตร เป็นวัดทเิบตทีส่ าคัญอีก

วัดหนึง่ เนื่องจากเป็นวัดทีช่าวทเิบตมักจะเดนิทางมาสกัการะบชูาภเูขาหมิะอันศกัดิส์ทิธิท์ีอ่ยู่เบือ้งหนา้ 

เป็นวัดทีส่รา้งข ึน้มานานกว่าพันปีแลว้ ตัง้แต่สมัยทีม่ีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเขา้มายังทเิบตใน

ชว่งแรก เป็นวัดทีไ่ม่มีพระสงฆจ์ าพรรษาอยู่ทีว่ัด โดยในวัดจะมีสถูปทีใ่ชเ้ป็นเตาเผาดอกไม ้เพื่อเป็น

การสกัการะตอ่ส ิง่ศกัดส์ทิธิ ์และทีว่ัดแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นภเูขาหมิะเหม่ยหลีไ่ดอ้กีดว้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

บา่ย น าทา่นเดนิทางลดัเลาะไปตามไหลเ่ขา ถงึ หมูบ่า้นหมงิหยง่ เป็นหมู่บา้นทีต่ัง้อยู่รมิแม่น ้าทีล่ะลายมา

จากธารน ้าแข็ง ปัจจุบันหมู่บา้นไดก้ลายเป็นเขตทัศนียภาพที่มีชือ่เสยีงและไดร้ับความนิยม จาก

นักทอ่งเทีย่วเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ส าหรับการทอ่งเทีย่วในเขตรอบๆหมู่บา้นนัน้ นักทอ่งเทีย่วทีม่า
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เยอืนจะตอ้งไม่พลาดไปชมความยิง่ใหญ่ของ “ธารน ้าแข็งหมงิหย่ง” น าทา่นเปลีย่นบรรยากาศโดยการ

น ัง่รถแบตเตอรี ่ข ึน้สู่ ธารน า้แข็งหมงิหย่ง ที่ตัง้อยู่ในละตจิูดที่ต ่าที่สุดของจีน และยังเป็นธาร

น ้าแข็งทีม่ีอายุนับลา้นปี ธารน ้าแข็งหมงิหย่งนัน้ทอดตัวจากบนภูเขาหมิะเหมยหลี ่บนความสงูเหนือ

ระดบัน ้าทะเล 6,740 เมตร ลงมายังเขตป่าไมท้ีอ่ยู่ดา้นลา่งทีร่ะดบัน ้าทะเล 2,700 เมตร ดว้ยความยาว 

11.7 กโิลเมตร และมคีวามกวา้งประมาณ 500 เมตร นับเป็นธารน ้าแข็งทีท่อดตวัลงมาทางทศิใตม้าก

ทีส่ดุของจนี ธารน ้าแข็งหมงิหย่งเป็นธารน ้าแข็งทีใ่หญ่ทีส่ดุ เกดิจากการทบัถมของหมิะบนยอดเขาคา

วากาโปทีเ่คลือ่นตวัอย่างชา้ๆ จากความสงู 5,500 เมตร ลงมาสูแ่ม่น ้าแข็ง (river of ice) ทีร่ะดบัความ

สูง 2,700 เมตร ธารน ้าแข็งหมงิหย่งยาว 11 กม. กวา้ง 500 เมตร การทับถมของหมิะหรือในช่วง

สภาพอากาศเย็นจัด หยาดน ้าจากฟ้าทีต่กลงในบรเิวณยอดเขาคาวากาโปจะอยู่ในรูปของหมิะหรือฝน

น ้า แข็ง จะสะสมรวมตัวกันหนามากขึน้ เกดิการอัดตัวและตกผลกึใหม่ของหมิะ สว่นทีอ่ยู่ขา้งล่างจะ

หนืดและค่อยๆ เคลือ่นทีล่งสูท่ี่ต ่าอย่างชา้ๆ ตามแรงดงึดูดของโลก ลักษณะดังกล่าวเรียกว่า "ธาร

น ้าแข็ง" แต่เนื่องจากภาวะโลกรอ้นทีท่วคีวามรุนแรงมากขึน้เรือ่ยๆ ท าใหก้ารละลายของธารน ้าแข็งที่

ขยายตวัเร็วข ึน้ ท าใหธ้ารน ้าแข็งนี้มกีารหดตวัราวปีละ 50 เมตร  

น าท่านเดนิทางกลบัสู ่เมอืงจงเตีย้น (แชงกรลีา่) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ช ัว่โมง) ซึง่

เป็นเมืองทีอ่ยู่ตดิกบั ทเิบต ลักษณะของเมืองแห่งนี้จะเป็นในลักษณะภูเขาทีร่าบสงูทีส่วยงาม จนได ้

ชือ่ว่า “แชงกรลีา่” โดยชือ่แชงกรลีา่นัน้มาจากภาษาธเิบต หมายถงึ หนทางน าไปสูด่วงตะวันและดวง

จันทรโ์ดยดวงจติ และแปลอกีความหมายหนึง่ว่า ดนิแดนอกีดา้นหนึง่ของโลกหรอืแดนสวรรคบ์นโลก 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (7) 

ทีพ่กั โรงแรม GRACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีส่ ี ่    ทุง่หญา้นาพาไห-่ชอ่งแคบเสอืกระโจน-จงเตีย้น-ลีเ่จยีง-รา้นบวัหมิะ-เมอืงโบราณลีเ่จยีง 

** OPTION SHOW : โชวพ์ ืน้เมอืง Lishui Jinsha (โชวล์ ีสุ่ย่จนิซา)** 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

น าทา่นชมววิ ทุง่หญา้นาพาไห ่ใหท้า่นชมทศันียภาพอันสวยงามของทวิทศันท์ุง่หญา้กวา้งใหญ่ทีม่ี

ฝูงจามร ีแพะ และดอกไมต้ามฤดกูาล สมัผัสอากาศทีแ่สนบรสิทุธ ์

 น าท่านชม ช่องแคบเสอืกระโจน ซ ึง่เป็นชอ่งแคบชว่งแม่น ้าแยงซไีหลลงมาจากจนิซาเจยีง(แม่น ้า

ทรายทอง) เป็นชอ่งแคบทีม่นี ้าไหลเชีย่วมาก ชว่งทีแ่คบทีส่ดุประมาณ 30 เมตร ตามต านานเลา่ว่า ใน

อดีตช่องแคบเสือนี้สามารถกระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มได ้ จึงเป็นที่มาของ “ช่องแคบเสือ

กระโจน” 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9)  

บา่ย น าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงลีเ่จยีง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) เมืองเล็กๆ ที่ตัง้อยู่

ทา่มกลางขนุเขาทางตอนเหนือของตา้หลี ่มอีากาศหนาวเย็นตลอดปี 

น าทา่นชม รา้นบวัหมิะ สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกดัตอ่ยถอืไดว้่า

เป็นยาสามัญประจ าบา้นเลยทเีดยีว 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณลีเ่จยีง ดา้นหนา้จะมีกงัหันวดิน ้าขนาดใหญ่ตัง้โดดเดน่เป็นสง่า เป็น

เหมอืนสญัลกัษณ์ของเมอืงเกา่ลีเ่จยีง ภายในเมอืงเกา่ลีเ่จยีงนัน้งดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรอืน

สไตลจ์ีนเก่าแกท่ีห่าชมไดย้าก และไดร้ับการอนุรักษ์ไวอ้ย่างด ีบางหลังเหมอืนโรงเตี๊ ยมโบราณทีเ่รา

เคยเห็นตามหนังจนียอ้นยุค ใหท้า่นอสิระตามอัธยาศยั 

 OPTION SHOW : โชวพ์ ืน้เมอืง Lishui Jinsha (โชวล์ ีสุ่ย่จนิซา) ราคา 1,500 บาท/ทา่น 

 โชวใ์นโรงละคร เป็นโชวเ์กีย่วกบัวฒัธรรม ซึง่เปิดการแสดงมากกว่า 5,000 คร ัง้และม ี

  ผู้ชมมากกว่า 2 ล้านคน เวลาในการชมโชว์ประมาณ 1 ช ั่วโมง ขึ้นอยู่กบัจ านวน 

  นกัท่องเทีย่วและการจราจรในวนัน ัน้ๆ) สามารถตดิต่อไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหวัหนา้ทวัร/์  

  ส าหรบัทา่นทีไ่มไ่ดซ้ือ้ทวัรเ์สรมิ ทา่นสามารถเดนิอสิระถา่ยรปูไดท้ีเ่มอืงโบราณลีเ่จยีง  
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ !! สกุ ีป้ลาแซลมอน (10)   

ทีพ่กั โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีห่า้   สนามบนิลีเ่จยีงซานยี-่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ(กรงุเทพมหานคร) 

 

เชา้  บรกิารอาการเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิลีเ่จยีงซานยี ่เพือ่เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย  

10.00 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ LUCKY 

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

(คา่ทวัรบ์รกิารน า้ด ืม่ท่านละ 1 ขวด ไม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ย

อาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่ง) 

11.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

หมายเหต ุ:    ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง  ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้นบวั

หมิะ ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้

ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้

เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหาก

ทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็น

จ านวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

**ราคาส าหรบัลูกคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 10,888 บาท** 

ราคาเด็กทารก (อายุไมถ่งึ 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 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ คนละ 1 ช ิน้ ไม่เกนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด และถอืข ึน้เครือ่งได ้1 ช ิน้ไม่
เกนิ 5 กก. 

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
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 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 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  มคีา่ใชจ้า่ยทา่นละ 
1,500 บาท  (ส าหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

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

× คา่ท าวซีา่ชาวตา่งชาตทิีไ่ม่ไดร้ับการยกเวน้ยืน่วซีา่หมู่คณะ ลกูคา้ตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง ทางบรษัิทฯ
ไม่สามารถแทรกแซงได)้ 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด ค่ามนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิเ์ก็บเพิม่ตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 

× คา่วซีา่จนีส าหรับชาวตา่งชาต ิ
× คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

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

ลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 8,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน
เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ
ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 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 : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออก

เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์
ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
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4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครั ้งหนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการ
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) ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลบั

มาถงึประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เลม่เกา่ เคยไดร้ับวซีา่จนี กรุณาถา่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์เลม่เกา่ และส าเนา

หนา้วีซา่จนี จัดสง่ใหก้ับทางบรษัิทฯ ** (หมายเหต ุ: หนงัสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารดุใดๆ ท ัง้ส ิน้ ถา้เกดิ

การช ารดุ  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

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

มองเห็นท ัง้ใบหนา้และใบหูท ัง้สองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สขีาว เช่น 

เสือ้ยดืสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไม่สวมเครือ่งประดบั สรอ้ย 

ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟช ัน่ เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายุไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้ง

ไมใ่ชส่ต ิก๊เกอร ์หรอืรปูพร ิน้จากคอมพวิเตอร ์** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใช้

คลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ปถา่ยช ารุด และไมส่ามารถใชง้าน

ได ้** 

4. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรุณากรอกขอ้มูลจรงิใหค้รบเพื่อประโยชน์

ของตวัทา่นเอง)  
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5. กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

5.1 เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่ / เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม ่  

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

  5.1.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่  

  5.1.3 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  

  5.1.4 กรณีชือ่ไม่ตรงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 

5.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ  

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

5.2.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่  

5.2.3 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  

5.2.4 กรณีชือ่ไม่ตรงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 

5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าทีเ่ขตหรอือ าเภอเทา่นัน้ 

      หมายเหต ุ:  
 กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิและหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการ
ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้น
กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิท
ทวัร ์อย่างนอ้ย 7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซี่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิ
หรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน 
ท่านจะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิทฯ ไม่ทราบกฎกตกิา
ในรายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายใน
ระหว่างเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย์ 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้ 

 หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั  ทา่นละ 5,500 บาท  

 หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้ีเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายขาย) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซี่าให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
 น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้
 น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
 น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 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** 
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ผูเ้ดนิทางกรณุากรอกเอกสารดา้นลา่งนี!้!!! 

**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน    หมา้ย     หยา่   ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน   

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)    

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

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

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

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

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)..................................................................... 

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

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

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

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีาร

โทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

กรณีปจัจบุนัทา่นเกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกทีอ่ยูส่ถานทีท่ างานลา่สดุกอ่นเกษยีณ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีาร

โทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    ไมเ่คย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ 

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

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์ 

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

(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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 ์ เบอรท์ ีท่ างาน  มอืถอื  บา้น และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็น

จรงิเพือ่ใชใ้นการขอยืน่วซีา่ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบ

อยา่งเครง่ครดั) 

** แผนกกงสลุ สถานทตูจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 

รายการทวัร.์...............................................................................  วันเดนิทาง........................................ 

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

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

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

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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    


