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รหสัโปรแกรม : 16638  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 แชงกรีล่า ดนิแดนในฝัน จากหนังสือ LOST HORIZON 

 ขึน้กระเช้าใหญ่ ชม ภูเขาหมิะมังกรหยก 

 หบุเขาพระจันทรส์ีน า้เงนิ “ไป๋สุ่ยเหอ” ชมธารน า้สีขาวมรกตทีล่ดหล่ันกันมางดงาม 

 ชมโชว ์“ความประทบัใจลี่เจยีง” จากผู้ก ากับช่ือก้องโลก “จางอีโ้หมว” 

 ชมสุดยอดเมืองโบราณ : เมืองโบราณลี่เจยีง / เมืองเก่าซู่เหอ 

 ชม สระมังกรด า ทีม่ีน า้ใสจนสะทอ้นทวิทศันข์องเทอืกเขาหมิะมังกรหยก 
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 ทีเ่ทีย่วใหม่ “สะพานแก้วลี่เจยีง” สะพานแก้วแขวนทีสู่งทีสุ่ดในทศิตะวันตกเฉียงเหนือ 

 เมนูพเิศษ ลิม้รส อาหารจนีกวางตุ้ง / สุกีป้ลาแซลมอน 

 พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว ทกุคืน !!!! 

 

 ไม่ลงร้าน !!! ไม่ขายออพช่ัน !!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมที่พัก 

1 
- กรุงเทพฯ สนามบินหมิงล่ีเจียง - เมืองล่ีเจียง   

( ) 8L826: 13.15-16.30 

   Feng Huang Hotel 4* 

หรือเทียบเท่า 

2 
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) - ชมโชว์

ความประทับใจล่ีเจียง (โชวจ์างอีโ้หมว) – หุบเขาพระจันทร์

 สีน า้เงนิ “ไป๋สุ่ยเหอ” – สระมังกรด า + อุทยานน า้หยก

   
Feng Huang Hotel 4* 

หรือเทียบเท่า 

3 
เมืองเก่าซู่เหอ - สะพานแก้วล่ีเจียง – หมู่บ้านไป๋ซา - เมือง

เก่าล่ีเจียง 

   Feng Huang Hotel 4* 

หรือเทียบเท่า 

4 
สนามบินล่ีเจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 LJG-BKK 8L825 (10.00-11.25)

    

การนัต ี

15 คนออก

เดนิทาง !!! 



PCN11-8L บินตรง ล่ีเจียง แชงกรีล่า ภเูขาหิมะมงักรหยก 4D 3N (8L) 

เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินหากท่านมีความจ าเป็นจะต้องซือ้ต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ 

เพือ่ยนืยันกับทางเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง และขอความกรุณาให้ท่านซือ้ต๋ัวเคร่ืองบินประเภททีส่ามารถเลื่อนวันและเวลา

อันเน่ืองมาจาก หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเทีย่วบิน การล่าช้าของสายเดนิทางได้ 
การบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสายการบินพิจารณาสถานการณแ์ล้วพบว่าอยู่
เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผล
เหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อน่ึง 
บริษัทฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ป ประมาณ 7-10 วันก่อนเดนิทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 
 

วันแรก สนามบนิสุวรรณภูมิ – สนามบนิลี่เจยีงซานยี ่- เมืองลี่เจยีง 
 คณะพรอ้มกนัท่ี 10.00 น. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์

สายการบิน LUCKY AIR โดยมีเจา้หนา้ท่ีของทางบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและช่วยท่านจดัการดา้น 
เอกสาร และสมัภาระในการการเดนิทางจนเป็นท่ีเรียบรอ้ย 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
13.15 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบินล่ีเจียงซานยี ่ประเทศจีน โดยสายการบิน LUCKY AIR เทีย่วบินที ่8L826  

(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 2.15 ชม.) 
 มีบริการน า้ดืม่ 1 ขวด บนเคร่ือง แต่ไม่รวมอาหาร ทางสายการบินมีบริการจ าหน่ายอาหารบนเคร่ือง 

16.30 น. เดินทางถึง สนามบินล่ีเจียงซานยี่ ประเทศจีน น าท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและรับ

กระเป๋า เวลาทีจ่ีนเร็วกว่าไทย 1 ช่ัวโมง กรุณาปรับเวลาของท่าน เพือ่ให้ตรงตามเวลานัดหมาย 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองล่ีเจียง (Lijiang) เขตการปกครองทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยูน 

นาน สาธารณรฐัประชาชนจีน จงึไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็น มรดกโลกทางวฒันธรรมในปี 1997 จากองค์การ
ยเูนสโก พืน้ท่ีแหง่นีมี้ประวตัศิาสตรเ์ก่าแก่ยาวนานหลายรอ้ยปี และเป็นท่ีตัง้ถ่ินฐานของชนเผ่าหน่าซี (Naxi) ท่ี
อพยพมาจากทิเบต  

http://bit.ly/2NMk5YE
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เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (1) 

ท่ีพกั  Feng Huang Yang Sheng Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่   (เมืองล่ีเจียง)
 

วันที ่2 ภูเขาหมิะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) - ชมโชวค์วามประทับใจลี่เจียง (โชวจ์าง

อีโ้หมว) – หบุเขาพระจันทรส์ีน า้เงนิ “ไป๋สุ่ยเหอ” – อุทยานน า้หยก + สระมังกรด า  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

 

 

 

 

 

 
 

น าท่านสู่ หรือ อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก อวีห้ลงเซี่ยซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 

ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าล่ีเจียง เป็นภูเขาสงูท่ีตัง้ตระหง่าน ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทัง้ปี 
ทิวเขาแหง่นีป้ระกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้มตา่งๆ ทัง้หบุหว้ย ธารน า้ แนวผา และทุ่งหญา้น่าซี ทิวเขาแห่งนีเ้ม่ือ
มองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะคลา้ยมงักรก าลงัเลือ้ย สีขาวของหิมะท่ีปกคลมุอยู่นัน้ดรูาวกบัหยกขาว 
ท่ีตัดกับสีน ้าเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาวบนฟากฟ้า ทิวเขาแห่งนี ้จึงได้ช่ือว่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 
นักท่องเท่ียวสามารถนั่ งกระเช้าไฟฟ้า ขึน้สู่จุดชมวิวบนยอดเขาท่ีความสูงกว่า 3 ,356 เมตร และสูงกว่า
ระดบัน า้ทะเลถึง 4,506 เมตร เพ่ือชมวิวทิวทศันแ์ละธรรมชาติบนจุดท่ีสวยงามท่ีสุด ตลอดสองขา้งทางท่ีขึน้
ยอดเขา ช่ืนชมและด่ืมด ่ากับความหนาวเย็นของธรรมชาติ อีกทัง้ภูเขาหิมะมงักรหยกแห่งนี ้ยงัเป็นท่ีมาของ
ต านาน ชนเผา่นา่ซี ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตท่ีราบแถบนีม้านานนบัพนัปี ทิวเขาแหง่นีมี้พมัธุพื์ชปกคลมุอย่างหนาแน่น 
ชว่งฤดใูบไมผ้ลิ ดอกไมป่้าจะผลิบานมีสีสนัตระการตา ผูค้นจะพากนัตอ้นสตัวเ์ลีย้ง พวก แพะ แกะ และจามรี
เพ่ืออกมากินหญา้ (ราคาทัวรร์วมกระเช้าไป-กลับแล้ว) 

จากน้ันน าท่าน ชม IMPRESSION LIJIANG ผู้ก ากับชื่อก้องโลก จางอวี ้โหมว ได้เนรมิตให้

ภูเขาหมิะมังกรหยกเป็นฉากหลังและบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทกีารแสดง ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต  

***โปรดทราบ !!  โชว ์IMPRESSION LIJIANG หากมีการปิดการแสดงในวันน้ันๆ หรือปิดการแสดง

ในช่วงฤดูหนาว ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆท าให้เข้าชมไม่ได้ ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมือง 

LIJIANG LISHUI JINSHA (ในโรงละคร) แทนให้เท่าน้ัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มี

การคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิน้*** 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ร้านอาหาร (3) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นเท่ียวชม หุบเขาพระจันทรสี์น ้าเงนิ “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง) เป็นหบุเขาท่ีอยู่ทาง 

ตะวนัออกของภูเขาหิมะมงักรหยก น าท่านชม ธารน ้าขาว หรือ  น ้าตกไป๋สุ่ย ธารน า้ท่ีเป็นเชิงชัน้หินปนูสีขาว  
หลดหลั่นลงมางดงาม ดจุจ าลองความงดงามของอทุยานธารขาวกบัหวงหลงมารวมกนั 

น าท่านชม สระมังกรด า (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือ  เฮยหลงถัน (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 45 นาที) อยู่ในสวนสาธารณะขนาด 
ใหญ่ เรียกกนัว่า สวนยู้วฉวน ตัง้อยู่ในตวัเมือง 
ล่ีเจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าล่ีเจียงไปทางทิศ
เหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เเละทางยเูนสโก ยก
ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย โดยสระน ้ามังกรนี ้
สรา้งขึน้สมัยราชวงศช์ิง (เเมนจู) จุดเด่นของ

 ที่น่ีคือ ความใสของน ้าที่ใสราวกับมรกต

สระน า้มังกรด า เเห่งนีมี้เรื่องเล่าขานต่อต่อกัน
มาว่า ในอดีตมีคนพบเห็นมงักรด าปรากฏกายใตน้ า้บา้ง ผุดขึน้มาจากสระน า้บา้ง บรรยากาศภายในสวนนัน้
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เงียบสงบและงดงามดว้ยบงึน า้ใสสะอาดสะทอ้นภาพทิวทศันข์องเทือกเขาหิมะมงักรหยกไดอ้ย่างชดัเจน ว่ากนั
วา่ทิวทศันข์องเทือกเขาหิมะมงักรหยกท่ีมองจากบรเิวณ สระมงักรด าเป็นหนึ่งในทิวทัศนท่ี์งดงามท่ีสดุของจีน 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร (4) เมนู…สุกีป้ลาแซลมอน 

 ทีพั่ก Feng Huang Yang Sheng Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่   (เมืองล่ีเจียง)

วันที ่3 เมืองเก่าซู่เหอ - สะพานแก้วลี่เจยีง – หมู่บ้านไป๋ซา - เมืองเก่าลี่เจยีง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

น าทา่นสู ่เมืองโบราณซู่เหอ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) อีกเมืองโบราณท่ีมีช่ือเสียงของล่ีเจียง  

โดยเมืองเก่าซูเ่หอนัน้เป็นหนึ่งในเขตเมืองเก่าของเมืองล่ีเจียง เป็นท่ีอยูข่องชนเผา่นาซีท่ีไดร้บัการแนรุกัษไ์วเ้ป็น
อย่างดี สมัยก่อนซู่เหอเป็นสถานีส าคญัของเสน้ทางสายไหมใต ้เป็นตลาดขายส่งเครื่องหนัง เงิน และใบชา 
ฯลฯ และไดร้บัการรกัษาเป็นดัง้เดมิไวอ้ยา่งดี มีความเป็นธรรมชาตใิหน้กัทอ่งเท่ียวท่ีมาเยือนไดด่ื้มด ่าช่ืนชม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ สะพานแก้วล่ีเจียง สะพานนีอ้ยู่บนหุบเขา หุบเขาลึกท่ีทรุดตวัลงในระหว่างการ  
เคล่ือนยา้ยของอาคารโลกในช่วงยคุน า้แข็งในไตรมาสท่ีส่ีของลา้นปีท่ีผ่านมา สะพานยาว 137 เมตร   กวาง 4 
เมตร  จุดสูงจากใตหุ้บเขา 97 เมตร ไดช่ื้อว่าเป็น สะพานแก้วแขวนที่สูงที่สุดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

มีความสงู 2,880 เมตรจากระดบัน า้ทะเลและสามารถบรรทกุรถบรรทกุได ้16 ตนั ของมณฑลยูนนาน 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ร้านอาหาร (6) 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไป๋ซา หมู่บา้นขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยู่ห่างจากตวัเมืองไปทางเหนือ 8 กิโลเมตร เดิม 
เป็นเมืองหลวงเก่าของล่ีเจียง เคยเป็นศนูยก์ลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของล่ีเจียงในสมัย
ราชวงศซ์่งและราชวงศห์ยวน ก่อนจะย้าย
เมืองหลวงมาอยู่ท่ีตา้เหยียน หรือเมืองเก่าล่ี
เจียงในปัจจบุนั 

น าท่ านชม  เมืองโบราณล่ีเจียง 
(Ancient Town of Lijiang) เมืองเก่ากว่า  
800 ปี ท่ีมีสถาปัตยกรรม ประวตัิศาสตรแ์ละ
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วฒันธรรมแตกตา่งไปจากเมืองโบราณอ่ืนๆ ของจีน เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเป็นท่ีตัง้รกรากของชาวหน่าซี หรือนา
ซี มาตัง้แตส่มยัโบราณ เมืองนีย้งัไดร้บัการขนานนามว่า และเป็นเมืองมรดกโลกอีก "เวนิสแห่งตะวันออก" 

ดว้ย และเมืองโบราณล่ีเจียงเองก็ยงัคงรกัษาความงามในอดีตไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี มีทางเดินท่ีปดูว้ยหินอดัแน่น 
อาคารไมแ้บบจีนโบราณ ล าธารท่ีไหลผ่านเกือบทกุหลงัคาเรือน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ตน้หลิวริมล าธารท่ีก่ิง 
ใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันท่ี  ตลาดส่ีเหล่ียม “ซื่อฟางเจีย” 
ศนูยก์ลางการซือ้ขายสินคา้ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร (7)  

 ทีพั่ก Feng Huang Yang Sheng Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่   (เมืองล่ีเจียง)

 

วันที ่4 สนามบนิลี่เจยีง – สนามบนิสุวรรณภูมิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิล่ีเจยีงซานยี ่เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
 ออกเดนิทางสู ่10.00 น. สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  สายการบิน Lucky Air เท่ียวบนิท่ี  8L825 

(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 2.25 ชม.) 

 มีบริการน า้ดืม่ 1 ขวด บนเคร่ือง แต่ไม่รวมอาหาร ทางสายการบินมีบริการจ าหน่ายอาหารบนเคร่ือง 

 ถึง 11.25 น. สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  
 

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

หมายเหตุ... การจ าหน่ายสินค้าประเภทขนม ของฝากของไกดท้์องถิ่นหรือหัวหน้าทัวรเ์ป็นกิจกรรมส่วนตัวที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับบริษัททัวรแ์ต่ประการใด การอุดหนุนสินค้าเป็นไปตามความสมัครใจและความพึงพอใจของท่าน  หาก

เกิดกรณีสินค้าทีไ่ด้รับไม่ตรงกับทีส่ั่งไว้ หรือจ านวนสินค้าไม่ตรงกับทีส่ัง หรือไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อไกด์

ผู้ขายโดยตรง หรือผ่านหัวหน้าทัวรเ์ท่าน้ัน  บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการจ าหน่ายขนมบนรถของไกดแ์ละ

 หัวหน้าทัวรท้ั์งสิน้  ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการรับเปล่ียนหรือคืนสินค้าแทนไกดท้์องถิน่ในทุกกรณี
 

 

ส าค ั                                                                                         
                                                                                 

รา การท ัร  สามารถส บั ปรบั ป ี ่ หร อง  ปบาง 
รา การ   ้ามค าม หมา สม โ  ม  อ้งแจง้ หท้ราบ   งห า้ 

 

ทาง   ้   ทางจ  ม  ้องรอ้ง    อ ั   อ่งมาจาก  ร้บัทราบ ง อ่   ก อ การ    ทางแ  ้  

บร  ทั   อสง  ส ท    ร  ม่แ  จบการ หบ้ร  การ ที ่ส ามบ    ้ทาง า ป  ท า ั ้  
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เงือ่นไขและราคา ส าหรับผู้เดนิทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกับบดิา มารดา  

ต้องมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

***หากมีการจองตั๋วภายใน กรุณาแจ้งใหท้ราบก่อนจองทกุคร้ัง 

(มิฉะน้ันทางเราจะไม่รับผิดชอบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ)*** 
 

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อทา่น) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ พักห้องละ  

2-3 ท่าน 
เดก็อายุ 2-18 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 

พักเดีย่ว  
จ่ายเพิม่ 

1 – 4 ธันวาคม 2562 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

8 - 11 ธันวาคม 2562 วันรัฐธรรมนูญ 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

15 - 18 ธันวาคม 2562 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

22 - 25 ธันวาคม 2562 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

29 ธันวาคม 62 – 1 มกราคม 63 

ปีใหม่ 
18,999.- 18,999.- 5,500.- 

5 - 8 มกราคม 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

12 - 15 มกราคม 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

19 - 22 มกราคม 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

26 - 29 มกราคม 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

2 - 5 กุมภาพันธ ์63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

9 – 12 กุมภาพันธ ์63 วันมาฆบูชา 17,999.- 17,999.- 3,900.- 

16 - 19 กุมภาพันธ ์63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

23 - 26 กุมภาพันธ ์63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

1 - 4 มีนาคม 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

8 - 11 มีนาคม 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

15 - 18 มีนาคม 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

22 - 25 มีนาคม 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

29 มีนาคม – 1 เมษายน 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

5 - 8 เมษายน 63  วันจกัรี 17,999.- 17,999.- 3,900.- 

12 - 15 เมษายน 63  วันสงกรานต ์ 18,999.- 18,999.- 5,500.- 
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19 - 22 เมษายน 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

26 - 29 เมษายน 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่ คนละ 300 หยวน (1,500 บาท) /ทริป/ทา่น 

ส่วนค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ทา่นละ 300 บาท/ทริป/ทา่น (เดก็ช าระค่าทปิเทา่ผู้ใหญ่) 

ราคาส าหรับลูกค้าทีไ่ม่ต้องการต๋ัวเคร่ืองบนิ หักค่าต๋ัวออกคนละ 3,500 บาท 

ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์นับจากวันเดนิทางกลับ) ราคาคนละ 4,000 บาท 
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อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั และ คา่ภาษีสนามบินทกุแห่ง  

  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ( หอ้งพกัได ้2 ท่าน ในกรณีท่ีเดินทางดว้ยกนั 3 ท่าน ทางโรงแรมจดัหอ้งพกัใหท้่านแบบ 2 เตียง

และมีเตียงเสริมใหท้่าน 1 เตียง ) 

  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ คา่รถรบัสง่ระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีรายการระบ ุ

  คา่อาหารและเครื่องดื่มตามท่ีรายการทวัรร์ะบุ 

  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตุ

วงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

  กระเป๋าเดินทางน า้หนกัตามท่ีสายการบินก าหนด ท่านละ 20 กิโลกรมั 
 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน แบบธรรมดา 4-7 วันท าการ ท่านละ 1,650 บาท /// วีซ่าจีนแบบด่วน 2 

วันท าการ ท่านละ 3,000 บาท (ในกรณีทีท่างสถานทูตมีการปรับราคาค่าวีซ่าเดี่ยว ทางบริษัทขอปรับเปล่ียนค่าวี
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ซ่าตามประกาศการเปล่ียนทีส่ถานทูตก าหนด) **กรุณาเผ่ือเวลาในการส่งเอกสารให้ทางบริษัทจัดเตรียมเพื่อยื่น

วีซ่าด้วย** 

  คา่หนงัสือเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

  คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเชน่ เครื่องดื่ม คา่อาหาร คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด ฯลฯ 

  คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

  กรุณาเตรียมค่าทปิไกดท้์องถิน่ และคนขับรถ รวม 300 หยวน หรือ 1,500 บาท ต่อคน (เดก็ช าระทปิเท่าผู้ใหญ่) 

  ค่าทปิของหัวหน้าทัวรไ์ทย 300 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เดก็ต้องเสียค่าทปิเท่าผู้ใหญ่) 

  คา่ VAT 7% หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินท่ีถกูตอ้ง จะตอ้งบวกคา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม และหกั 

ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบริษัทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูก

ใหก้บับรษิัททวัรเ์ทา่นัน้ 

  ค่าทัวรช์าวต่างชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาค่าทัวรป์กติ 
 

เงือ่นไขการท าการจอง และช าระเงนิ 

1. ในการจองครัง้แรก ช าระมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด พรอ้มสง่ส าเนาหนงัสือ(ภายใน 1 วัน หลังจากท าการจอง) 

เดินทาง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จ านวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสารทีใ่ห้

กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ใหก้ับเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วนั  **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิ่ม 

 (อตัราดงักลา่วขา้งตน้ ส  าหรบัผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านัน้) 1,500 บาท

3. ช าระส่วนทีเ่หลือ ก่อนเดนิทาง 30 วัน (ไมน่บัรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)  
 

เงือ่นไขการจอง และยกเลิกทัวร ์  

1. แจง้จ านวนผูเ้ดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ างวดแรก ท่านละ 10,000.- บาท ขึน้อยู่กบัโปรแกรมทวัรท่ี์ท่านเลือกจอง หากท่าน 
ยกเลิกหลงัการช าระค่ามดัจ าแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่ามดัจ าใหท้่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาใช้
สิทธ์ิแทนได ้โดยไมต่อ้งเสียคา่ใชจ้่ายใดๆ 

2. ช าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วนั หากท่านยกเลิกหลงัการช าระค่าทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่า
ทวัรท์ัง้หมด หรือบางสว่นใหท้่านในทกุกรณี แตท่่านสามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาใชส้ิทธ์ิแทนได ้โดยเสียค่าใชจ้่ายบางส่วนเพ่ิม เช่น 
คา่วีซา่ส  าหรบัผูท่ี้มาแทนท่าน และคา่เปลี่ยนช่ือท่ีตอ้งจ่ายใหก้บัสาการบิน 

3. เม่ือท่านเลือกวนัเดินทาง และไดว้างเงินมดัจ า หรือคา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ท่านไมส่ามรถเลื่อนการเดินทางได ้หรือเปลี่ยนโปรแกรมทวัร์
ได ้การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทวัรเ์ท่ากบัการยกเลิกทวัร ์ซึง่ทางบริษัทฯ จะไมส่ามารถคืนเงินคา่ทวัร ์หรือเงินมดัจ าทวัรใ์หท้่านได ้

 

เอกสารในการยืน่วซ่ีาเดีย่ว 
 

เอกสารในการท าวีซ่าจนีส าหรับหนังสือเดนิทางไทย  

 1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนงัสือเดนิทางตอ้งไมมี่การ ช ารุดใดๆ ทัง้สิน้ ถา้เกิดการช ารุด เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอ

ออกนอกประเทศของท่านได ้
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 2. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 

 3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูป จ านวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลังสีขาวเท่าน้ัน!!  

ข้อห้าม : หา้มแม็ครูป, หา้มรูปเป็นรอย, หา้มเป้ือน, หา้มยิม้, หา้มใส่เสือ้สีอ่อน และสีขาว (หา้มใส่เสือ้คอกวา้ง แขนกดุ ซีทรู 

ลกูไม ้สายเดี่ยว ชดุราชการ ชดุยนูิฟอรม์ชดุท างาน ชดุนกัเรียน นกัศกึษา), หา้มใส่แวนตาสีด า หรือกรอบแว่นสีด า, หา้มสวมใส่

เครื่องประดบัทกุชนิด เชน่ ตา่งห ูสรอ้ย กิป๊ตดิผม คาดผม เข็มกลดั เป็นตน้  

รูปตอ้งเห็นคิว้ และใบหทูัง้ 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 

รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟจูิเทา่นัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์  

รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน  

**ท่านที่ประสงคใ์ช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ง

หนังสือเดนิทาง 
4.  เอกสารทีใ่ห้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร ์(กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบ เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง)  

5.  กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิ่มเติม จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

  เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่/ เดนิทางพรอ้มพอ่ หรือ แม ่  

 o ส าเนาสตูิบตัร (ใบเกิด) ทัง้นีก้รณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร (ใบเกิด) ตวัจรงิ 

 o ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่ 

 o ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

 o กรณีช่ือไมต่รงกบัสตูิบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

  เดนิทางพรอ้มญาติ  

 o ส าเนาสตูิบตัร(ใบเกิด) ทัง้นีก้รณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกิด) ตวัจรงิ 

 o ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่ 

 o ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

 o กรณีช่ือไมต่รงกบัสตูิบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

 o ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเทา่นัน้ 

6.  ผูเ้ดนิทางท่ีช่ือเป็นชาย แตรู่ปรา่ง หนา้ตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

1. หนงัสือรบัรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจรงิเทา่นัน้  

2. หนงัสือชีแ้จงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิเทา่นัน้ 

3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขัน้ต  ่า 100,000 บาท 

4. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 

5. ตอ้งไปแสดงตวัตอ่หนา้ผูร้บัย่ืนวีซา่ท่ีศนูยย่ื์นวีซา่จีนในวนัย่ืนวีซา่ 

7.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาติ ใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

 1) ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านัน้!! ตอ่อายกุารท างานแลว้ไม่ต  ่ากว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ได้

ท างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 
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 2) หนงัสือรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มีตราประทบัและลายเซ็น 

 3) ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขัน้ต  ่า 100,000 บาท 

 4) กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่างบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 

  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั ทา่นละ 5,210 บาท 

  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย) 
 

ประเทศทีไ่ม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้  

ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก 

เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรั่งเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์

นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8.  กรณีหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลือง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทาง 

จะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน และตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการย่ืนวีซา่ 

9.  เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร ์

อย่าง น้อย 10 วันท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

10.  โปรดท าความเขา้ใจ ศนูยย่ื์นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของ

สถานทตู และบางครัง้บรษิัททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11.  ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่านจะตอ้ง

รบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / 

ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่าง

นอ้ย 2 อาทิตย ์
 

กรณีคณะออกเดนิทางได้  

 1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 

 2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 

 3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจง้ใหท้ราบ 2-3 สปัดาห์

ก่อนวนัเดนิทาง 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษัทฯ หรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรือ
จากอบุตัิเหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่คืนเงินค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไว้
แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง
ไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการทัวรนี์เ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดร้บัการยืนยนัท่ีนั่งจากสายการบิน และ
โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

7. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน บริษัทฯ จะไมม่ีการคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นๆมาทดแทน โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหา
นีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

8. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่
อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพ่ิมจากท่าน เฉพาะกรณีท่ีท่านไม่สามารถไปเขา้ชมรา้นจ าหน่ายสินคา้พืน้เมือง
ตามโปรแกรมทัวร ์เช่น รา้นบวัหิมะ รา้นหยก รา้นผา้ไหม รา้นใบชา และรา้นไข่มุก ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวและสรา้ง
รายไดใ้หท้อ้งถ่ินขององคก์ารท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน เพราะการเขา้ชมรา้นคา้เหลา่นีจ้ะไดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายบางส่วนจากองคก์าร
ท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน ซึ่งมีผลท าใหค้่าทวัรท่ี์ท่านจ่ายถูกลง  ดงันัน้หากท่านไม่เขา้ชมรา้นใดรา้นหนึ่ง หรือทัง้หมดย่อมส่งผลใหค้่าทวัร ์
แพงขึน้เน่ืองทางทวัรไ์มไ่ดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายท่ีเกิดการเขา้ชมรา้นคา้ฯ   ซึ่งทางบริษัทฯ จ าเป็นตอ้งเรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมจาก
ท่าน  

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งซือ้ตั๋วโดยสารรถทัวร์ หรือเครื่องบินภายในประเทศล่วงหนา้ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ พรอ้มขอ
ค ายืนยนัวา่กรุ๊ปสามารถออกเดินทางไดห้รือไม่ มิเช่นนัน้ทางบริษัท ฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หนังสือเดนิทางทีไ่ม่สามารถใช้เดนิทางได้  

 หนังสือเดนิทางทีม่ีอายุเหลือไม่ถงึ 6 เดอืน หมายถงึหนงัสือเดินทางท่ีใกลจ้ะหมดอายุ หากนบัจากวนัท่ีตอ้งใชเ้ดินทางจนถึงวนั 
หมดอาย ุถา้นอ้ยกวา่ 6 เดือนถือวา่ใชเ้ดินทางไมไ่ด ้ท่านตอ้งไปท าเลม่ใหมท่นัที 

 หนังสือเดนิทางทีช่ ารุด หมายถงึหนงัสือเดินทางท่ีมีสว่นใดสว่นหนึ่งขาดหายหรือช ารุด เช่น หนา้แรกท่ีมีรูปและรายละเอียดของผู้ 
เดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขดูขีด หรือมีการแตม้สีหรือหมกึจนท าใหไ้ม่สามารถมองเห็นรายละเอียดไดค้รบถว้น หนา้ในเล่มหนงัสือ
เดินทางขาดหายทัง้หนา้ หรือบางส่วน ใชก้าวติดหนา้ใดหนา้หนึ่งในเล่มจนไม่สามารถเปิดดรูายละเอียดได้ ลว้นถือว่าเป็นหนงัสือ
เดินทางช ารุดท่ีไมส่ามารถใชเ้ดินทางได ้ 

หมายเหตุ เพ่ือหลีกเลี่ยงขอ้ผิดพลาดในเรื่องเอกสารการเดินทาง ซึง่อาจยงัผลใหผู้เ้ดินทางไม่สามารถเดินทางตามก าหนดได ้ กรุณาส่ง 
หนงัสือเดินทางเลม่จริงของผูเ้ดินทางมาใหบ้ริษัทฯ ตรวจสอบและจดัเตรียมแบบฟอรม์เขา้ ออกประเทศใหเ้รียบรอ้ย โดยเจา้หนา้ท่ีจะคืน
หนังสือเดินทางใหท้่านท่ีสนามบินในวันเดินทาง ส  าหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางติดตัวไปสนามบินในวันเดินทาง กรุณา
ตรวจเช็คอีกครัง้ก่อนเดินทางไปสนามบิน วา่ไมห่ยิบผิดเลม่ ไมห่มดอาย ุและไม่ช ารุด บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ หากหนงัสือเดินทาง
ของท่านมีปัญหาดงักลา่วจนท าใหท้่านเดินทางไม่ได ้
 
 

* ม อ่ท า ช าร  ง   ค าท ัร   หก้บัทางบร  ทั  แ  ้ทางบร  ทั   

จ ถ อ  าท า    ้อมรบั ง อ่    อ้ ก งท ัง้หม  ีแ้  ้* 
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ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!  เพือ่ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 
**กรุณากรอกรายละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME............................... ................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า        ไม่ได้จดทะเบียน   
  จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส............................................................................................................................................ 

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)   ................ ...................... ...................... ...................... .................. 
........................................................................................................................................................................................

........................รหัสไปรษณีย.์............................. โทรศัพทบ้์าน.........................................มือถือ.................................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณีย ์..........................โทรศัพทบ้์าน........................................ 

ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ต าแหน่งงาน........................................................................................................................ ...................................................... 
ทีอ่ยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)........................ ................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย ์.......................................โทร............................ 

(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

กรณีปัจจุบันท่าน เกษียณแล้ว ต้องกรอกทีอ่ยู่สถานที่ท างานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

.......................................... ......... ................................. รหัสไปรษณีย ์.......................................โทร................................. 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที.่...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที่......................เดอืน.......................ปี................. 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื่อวันที.่...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที่......................เดอืน.......................ปี................. 

ส าหรับคนโสดขอให้ระบุชื่อบิดา-มารดา / ส าหรับท่านทีส่มรสแล้วให้ระบุชื่อสามี หรือ ภรรยา เท่าน้ัน!! 

(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่) 

1. บิดา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
2. มารดา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 

3. สามี หรือ ภรรยา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
หมายเหตุ ** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้า่นเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พื่อ
ประโยชนข์องตัวทา่นเอง  จึงขออภัยมา ณ ทีนี่ ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 



PCN11-8L บินตรง ล่ีเจียง แชงกรีล่า ภเูขาหิมะมงักรหยก 4D 3N (8L) 

 


