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วันแรก กรุ งเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานลีเจียงซันยี่ • เมืองลีเ่ จียง
 (-/-/เย็น)
10.00 น.
พร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้ น 4 ประตู 3 Row E เคาน์ เตอร์ สายการบินลัคกีแ้ อร์
Lucky Air (8L) โดยมีเจ้ าหน้ าทีอ่ านวยความสะดวกด้ านเอกสารและการเช็คอินแก่ ทุกท่ าน

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

13.15 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองลีเ่ จียง ประเทศจีน โดยเทีย่ วบิน 8L 826 (ใช้ เวลาบิน 2 ชั่วโมง 30 นาที+)
(บริการนา้ ดื่มท่านละ 1ขวดบนเครื่ อง)
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16.30 น.

เย็น
ทีพ่ กั
วันทีส่ อง
เช้ า

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานลีเจียงซั นยี่ ประเทศจีน (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่ าประเทศไทย 1 ชั่ วโมง) ผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับกระเป๋ าสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง เมืองที่ต้ งั อยู่
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยความสวยงามของลี่เจียงที่มีลกั ษณะ
เป็ นเมืองโบราณอันมีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 800 ปี มีสถาปั ตยกรรมและวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น จึงได้รับขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ.
1977 ลี่เจียงยังเป็ นที่ต้ งั ถิ่นฐานของชนเผ่าน่าซี ที่อพยพมาจากทิเบตอีกด้วย
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
โรงแรม GREEN MELODY HOLIDAY หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เมืองลีเ่ จียง • ช่ องแคบเสื อกระโจน • เมืองโบราณจงเตีย้ น (แชงกรีล่า)
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแชงกรีล่า ระหว่างทาง นาท่านแวะชม ช่ องแคบเสื อกระโจน หรื อชาวจีนเรี ยกว่า หู่เที่ยว
เสี ย ตั้งอยูร่ ะหว่างทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน เป็ นร่ องน้ าเชี่ยวในหุ บเขาช่วงแม่น้ าแยงซี ที่ไหลลง
มาจากจิ นซาเจี ยงหรื อแม่น้ าทรายทอง มีแก่งอันตรายถึ ง 18 แห่ ง จึ งไม่มีใครกล้าล่ องแก่งในแถบนี้ และเป็ น
หนึ่ งในหุ บเขาเหนื อแม่น้ าที่ลึกที่สุดในโลกคือประมาณ 3,900 เมตร ช่ วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตาม
ตานานเล่าว่า ในอดี ตช่ องแคบนี้ มีเสื อกระโดดข้ามไปยังฝั่ งตรงข้ามได้ เนื่ องจากกลางแม่น้ าบริ เวณนี้ มีหินที่
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เรี ยกว่า “หินเสื อกระโดด” ซึ่ งก้อนหิ นมีความสู งกว่า 13 เมตร จึงเป็ นที่มาของ “ช่องแคบเสื อกระโจน” นัน่ เอง
เทีย่ ง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองแชงกรี ล่า เมืองหนึ่ งของจีน ในจังหวัดปกครองตนเองชนชาติทิเบต ตี๋ชิ่ง เขตเมืองจง
เตี้ ยน ตั้งอยู่บริ เวณที่ราบสู งทางภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศจี น ภู มิประเทศเป็ นที่ ราบทุ่งหญ้ามี ภูเขา
ล้อมรอบ แชงกรี ล่ามีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก หลังจากเจมส์ ฮิลตัน นักเขียนชาวอังกฤษได้เขียนบรรยายถึง
เมืองสมมติอนั งดงามแห่ งหนึ่ งว่าเป็ น “สวรรค์บนดิน” เพราะเป็ นดินแดนอันสงบ และอยูบ่ นที่สูงใกล้ขอบฟ้ า
ลงในหนังสื อ Lost Horizon และต่อมาได้ขอ้ สรุ ปว่าคือที่นี่เอง ทางการจีนได้เปลี่ยนชื่ออย่างไม่เป็ นทางการจาก
เมืองจงเตี้ยนและบริ เวณที่ใกล้เคียงมาเป็ นแชงกรี ล่าในช่ วงประมาณปี ค.ศ. 2001 ซึ่ งคาว่า “แชงกรี ล่า” เป็ น

ภาษาทิเบต แปลว่า ดินแดนที่สวยงามราวกับสรวงสวรรค์ นาท่านเดิ นทางเที่ยวชมเมืองโบราณจงเตีย้ น เป็ น
ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคล้ายชุ มชนเมืองโบราณทิเบต บ้านเรื อนเป็ นบ้านไม้ปลู กสร้ าง
ต่ อ เนื่ อ งกัน ไปเป็ นแนวยาว ปั จ จุ บ ัน ดัด แปลงไปเป็ นร้ า นค้า ของคนพื้ น เมื อ งและร้ า นขายสิ น ค้า ส าหรั บ
นักท่องเที่ยว
ค่า
ทีพ่ กั

 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม GRACE HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง

วัดลามะซงจ้ านหลิง (รวมรถแบตเตอรี) • เมืองลี่เจียง • อุทยานนา้ หยก • เมืองโบราณซู่ เหอ • ร้ านบัวหิมะ
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ วัดลามะซงจ้ านหลิง (รวมรถแบตเตอรี ) เป็ นวัดใหญ่ที่สาคัญของเมืองแชงกรี ล่า เป็ นวัด
นิ กายลามะแบบทิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 ในสมัยดะไลลามะองค์ที่ 5 อายุ
เก่ าแก่กว่า 300 ปี มี พระลามะจาพรรษาอยู่กว่า 700 รู ป อยู่ห่างจากตัวเมื องจงเตี้ ยนไปทางเหนื อประมาณ 5
กิ โ ลเมตร มี โ บราณวัต ถุ ม ากมาย รวมทั้ง รู ป ปั้ นทองสั ม ฤทธิ์ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากที่ สุ ด สร้ า งจ าลองแบบจาก
พระราชวังโปตาลา ในกรุ งลาซา จึงได้ฉายาว่า “วัดโปตาลาน้ อย”

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง เขตการ
ปกครองทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมณฑล
ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นาท่านเข้า
ชมอุ ท ยานน้ า หยก ที่ นี่ เ ป็ นหั ว ใจทางด้า น
วัฒนธรรมของชนเผ่า น่ า ซี ภายในอุ ทยานมี
ประตูสวรรค์ รู ปปั้ นไม้แกะสลักที่ขา้ งขวาเป็ น
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พ่อ ข้างซ้ายเป็ นแม่ มีบ่อน้ าสี เขียวมรกตที่ทางน้ าไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ในบ่อน้ าแบบขั้นบันไดมีปลา
จานวนมาก ให้ ท่ า นได้สั ก การะเทพเจ้า แห่ ง ธรรมชาติ และบ่ อน้ า ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ โดยโยนเหรี ย ญขอพรอี ก ด้ว ย
นอกจากนั้น ยังมีน้ าตกที่ไหลไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็ น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่า “มังกรออกถ้ า” ชั้นที่สองชื่ อ
“มังกรเล่นน้ า” ชั้นที่สามชื่ อ “มังกรโบยบิน” และยังมีตน้ ไม้เทวดาอายุมากกว่า 500 ปี ซึ่ งเป็ นที่สักการะบูชา
ของคนในพื้นที่อีกด้วย การตกแต่งในอุทยานมีความสวยงามและสงบเป็ นอย่างมาก ให้ท่านอิสระถ่ายรู ปเก็บ
ความประทับใจตามอัธยาศัย
จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณซู่ เหอ หมู่บา้ นโบราณเล็ก ๆ มีแม่น้ าชิงไหลผ่าน เป็ นย่านชุ มชนเก่าที่สุดแห่ งหนึ่ ง
ของชาวน่าซี เมื่อสมัยก่อน ซึ่ งอยูห่ ่ างจากเมืองลี่เจียงไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อประมาณ 4 กิโลเมตร จาก
เดิ มวิถีชีวิตของผูค้ นที่นี่เน้นการเพาะปลู ก แต่ได้เปลี่ ยนเป็ นวิถีชีวิตการค้าขายแทน ในอดี ตเป็ นตลาดการค้า
เครื่ องหนังเป็ นจุดสาคัญของเส้นทางชาและม้ายูนนาน หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า “เส้นทางสายไหมใต้” มีร้านคาเฟ่

ที่น่าสนใจ ตกแต่งแบบเมื องโบราณอยู่หลายแห่ ง บรรยากาศเงี ยบสงบ ผูค้ นมี ชีวิตเรี ยบง่าย โดย ‘ซู่ เหอ’ มี
ความหมายว่า รวบรวมเงินทอง เนื่องจากด้านหลังของหมู่บา้ นมีภูเขาที่มีลกั ษณะซ้อนทับกันเหมือนเป็ นการ
เก็บสะสมเงินทอง จึงได้ต้ งั ชื่อหมู่บา้ นตามชื่อของภูเขา และยังมีความหมายว่า “หมู่บา้ นที่ต้ งั อยูภ่ ายใต้ภูเขาสู ง”
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกย่านเมืองโบราณลี่เจียง เมื่อปี ค.ศ. 1997 มีขอบเขตรวมถึงย่านเมืองโบราณ
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ซู่ เหอและไป๋ ซาด้วย จากนั้นนาท่านแวะชอปปิ งร้ านบัวหิมะ พร้อมชมครี มเป่ าซู่ ถงั หรื อที่รู้จกั กันดี ในชื่อ บัว
หิ มะ สรรพคุณเป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ พุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจาบ้านขนาดแท้
ของชาวจีน
ค่า
ทีพ่ กั
วันทีส่ ี่
เช้ า

 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม GREEN MELODY HOLIDAY HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้ าไป-กลับ) • ทะเลสาบไป๋สุ ยเหอ (รวมรถแบตเตอรี ) • ชมโชว์ จางอี้
โหมว “Impression Lijiang” (รวมค่ าเข้ าชม) • สระมังกรดา • เมืองโบราณลีเ่ จียง  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าโรงแรม
นาทุ ก ท่ า นเดิ น ทางสู่ อุ ทยานภู เขาหิม ะมั งกรหยก (รวมกระเช้ าไป - กลับ ) เป็ นอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ข องจี น
มีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูก โดยยอดเขาที่สูงที่สุดมีความสู งถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ตั้งอยูบ่ ริ เวณเขต
ปกครองตนเองอวี้หลงน่าซี ทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ จากตัวเมืองลี่เจียง โดยเดิ นทางขึ้นเหนื อเป็ นระยะทาง
ประมาณ 30 กิโลเมตรถึงทางเข้าอุทยาน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง) มีลกั ษณะเป็ นภูเขาสู งตั้งตระหง่าน
ทอดตัวยาวสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากแทบทุกจุดในเมืองลี่เจียง หากมองจากไกล ๆ จะเห็นภูเขาเป็ น
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รู ปคล้ายมังกรกาลังเลื้อยอยู่ มีหิมะสี ขาวราวกับหยกขาวปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปี จึงเป็ นที่มาของชื่ อ อวี้หลง
เสวี่ยซาน หรื อ ภูเขาหิ มะมังกรหยกนัน่ เอง จากนั้น นาท่านนัง่ รถอุทยานไปยังจุดขึ้นกระเช้าใหญ่ สามารถนัง่
ได้ 6 – 8 ท่าน ขึ้นสู่ บริ เวณจุดชมวิวบนเขาหิ มะมังกรหยกที่ความสู งกว่า 3,356 เมตร สู งกว่าระดับน้ าทะเลถึ ง
4,506 เมตร ได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของแผ่นดินประเทศจีน
จากนั้น

นาท่านเที่ยวชม ทะเลสาบไป๋สุ ยเหอ (รวมรถแบตเตอรี ) หรื อทะเลสาบขาว อยู่ทางตะวันออกของภูเขาหิ มะ
มังกรหยก ที่นี่เป็ นทะเลสาบสี เทอร์ ควอยซ์ ความใสของผืนน้ าเป็ นสี ฟ้าระยิบระยับตัดกับภูเขาหิ มะมังกรหยก
และภูเขาลูกเล็กลูกน้อยเรี ยงรายเป็ นฉากหลัง พื้นที่แบ่งออกเป็ น 3-4 โซน ทางอุทยานได้ก่อสร้างขั้นบันไดหิ น
เพื่อให้ส ายน้ าไหลลดหลั่นลงมาคล้ายน้ า ตกเป็ นเชิ งชั้นหิ นปู นสี ข าวสวยงาม นอกจากนี้ ที่ ริมแม่น้ าท่านยัง

สามารถเช่าขี่จามรี ถ่ายรู ปกับวิวที่สวยงามดัง่ ภาพวาดนี้ ด้วยราคาประมาณ 50 หยวนอีกด้วย
เทีย่ ง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมโชว์ จางอีโ้ หมว “ IMPRESSION LIJIANG ” (รวมค่ าเข้ าชมโชว์ ) เป็ นการแสดงกลางแจ้ง ที่
ความสู งกว่า 3,000 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล ณ โรงละครที่ออกแบบคล้ายโคลอสเซี ยมกลาย ๆ โดยมีภูเขา
หิ มะมังกรหยกเป็ นฉากหลัง ด้วยแสง สี เสี ยง และการแต่งกายตระการตา จากการสร้างสรรค์ของ ผูก้ ากับชื่ อ
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ดังก้องโลก ‘จาง อี้ โหมว’ ที่ได้เนรมิตเวทีขนาดใหญ่สีแดงอิฐ ใช้นกั แสดงซึ่ งเป็ นชาวชนเผ่าพื้นเมืองจริ ง ๆ
กว่า 600 ชีวติ จาก 16 หมู่บา้ น มาเป็ นนักแสดงสมัครเล่น ทาการร้อง เล่น เต้นรา บอกเล่าวิถีชีวิตของชาวเผ่าน่า
ซี และชาวเผ่าโมซัว โดยมีภูเขาหิ มะมังกรหยกเป็ นฉากหลัง ไม่มีการใช้เอฟเฟคพิเศษใด ๆในการโชว์ ท่านจะ
ได้สัมผัสวิถีของชนพื้นเมืองอย่างแท้จริ ง

**เนื่องจากบริ ษทั ฯได้อตั ราค่าตัว๋ เข้าชมแบบเหมาจ่ายรวมทุกกรุ๊ ปพีเรี ยดการเดินทาง หากมีการปิ ดการแสดง
โชว์ IMPRESSION LIJIANG ไม่วา่ ด้วยกรณี ใด ๆ ที่ทาให้เข้าชมไม่ได้ บริ ษทั ฯ จะจัดนาชมโชว์พ้ืนเมือง
THE SOUND OF YUNNAN ในโรงละครทดแทนให้เท่านั้น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่ วงหน้า และไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ท้ งั สิ้ น**
จากนั้น

นาท่านเข้าชมสระมังกรดา หรื อที่ชาวจีนเรี ยกว่า เฮยหลงถัน อยูใ่ นสวนยูฉ่ วนสาธารณะขนาดใหญ่ ตั้งอยูใ่ นตัว
เมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพ้นื ที่ประมาณ 11,390 ตารางเมตร
สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1737 ในช่วงสมัยราชวงศ์ชิง (เเมนจู) จุดเด่นของที่นี่คือ ความใสของน้ าที่ใสราวผืนกระจก
ขนาดใหญ่ มี เก๋ ง จี นกับ สะพานข้ามทะเลสาบเป็ นองค์ป ระกอบ ฉากของภู เขาหิ ม ะมัง กรหยกอยู่ด้า นหลัง
บรรยากาศที่นี่เงียบสงบ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นอกจากนี้ ภายในสวนยังมีสถาปั ตยกรรมต่าง ๆ ที่ผสมผสาน
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วัฒนธรรมของชาวฮัน่ ทิเบต และน่าซี ไว้ดว้ ยกัน ในสวนแห่งนี้มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะตงปา ด้านในของพิพิธภัณฑ์
มี สิ่ ง ที่ แสดงถึ ง วัฒนธรรมตงปามากมาย เช่ น รู ป ภาพต่ า ง ๆ และอัก ษรตงปาซึ่ ง มี ล ัก ษณะคล้า ยกับ อัก ษร
Hieroglyphics ของอียิปต์อีกด้วย มีเรื่ องเล่าขานต่อกันมาว่า ในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดาปรากฏกายใต้น้ าบ้าง

ผุดขึ้นมาจากสระน้ าบ้าง จึงเป็ นที่มาของชื่อสระแห่งนี้นนั่ เอง
นาท่านเที่ยวชมเมืองโบราณลี่เจียง มีชื่ออย่างเป็ นทางการว่า เมืองโบราณต้ าเหยียน เป็ นเมืองเก่าของชาวน่าซี
ตั้งอยูร่ ิ มลาธาร โดยทั้งเมืองคือมรดกโลกที่ได้รับการประกาศจากยูเนสโกเป็ นเมืองโบราณที่สมบูรณ์ที่สุดแห่ ง
หนึ่งของจีน มีอายุยอ้ นหลังไปถึงราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปี มาแล้ว เมืองโบราณนี้ ก่อสร้างด้วยไม้ ไม่มีกาแพง
เมื อ ง เป็ นอาคารยาวบ้า นแบบโบราณ ต่ อ เนื่ อ งกัน ไปตามล าธารแผ่ก ระจายจนเกิ ด เป็ นเมื อ งขนาดใหญ่
โครงสร้างของเมืองเป็ นแบบยืดหยุน่ บ้านเรื อนปลูกติด ๆ กัน ถนนภายในเมืองปูดว้ ยหิ นเรี ยบลื่นก้อนใหญ่เรี ยง
ตัวกันเป็ นถนนแคบ ๆ พาดผ่านขนานไปกับลาธารเล็ก ๆ ที่ละลายไหลมาจากหิ มะบนเทือกเขามังกรหยก มีตน้
หลิวเป็ นทิวแถวพลิ้วไหวตามสายลม มีสะพานเล็ก ๆ หลากรู ปแบบกว่า 300 สะพานทอดตัวข้ามจากถนนเส้น
กลาง ท่านสามารถเลื อกลิ้มรสจากร้านอาหารมากมาย รวมทั้งช้อปปิ้ งผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองต่าง ๆ เป็ นของฝาก
โดยสิ นค้าที่ระลึกที่นี่มีอกั ษรตงปาของชาวน่าซี เป็ นเอกลักษณ์บนสิ นค้าแทบทุกชิ้น ทั้งยังประดับประดาเมือง
ด้วยอักษรนี้ อยู่ทวั่ ไปทั้งเมืองเช่ นกัน สัญลักษณ์ ที่โดดเด่ นของเมื องโบราณลี่ เจียงคือ กังหันน้ าขนาดใหญ่
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บริ เวณจัตุรัสอวี้เหอ และติดกันมีแผ่นป้ ายพร้อมลายมือของอดีตประธานาธิ บดีจีน เจียงเจ๋ อหมิน ว่า “เมืองเก่าลี่
เจียง มรดกโลกทางวัฒนธรรม” เพียงท่านก้าวผ่านประตูทางเข้าเมืองเก่าก็เหมือนหลุดเข้าไปอยูใ่ นโลกอีกใบดัง่
ย้อนเวลากลับไปในอดีต จนทาให้ผูม้ าเยือนรู ้สึกเหมือนถูกต้องมนต์สะกดกับภาพความงดงามของมรดกโลก
ล้ าค่าแห่งนี้

ค่า

 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ!! สุ กปี้ ลาแซลมอน

ทีพ่ กั

โรงแรม GREEN MELODY HOLIDAY HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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วันทีห่ ้ า เมืองลีเ่ จียง • ท่าอากาศยานลีเจียง ซันยี่ • ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าโรงแรม
บอกลาเมืองลี่เจียง นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลีเ่ จียง ซันยี่
10.00 น.
11.25 น.

 (เช้ า/-/-)

ออกเดินทางกลับกรุ งเทพมหานครโดย สายการบินลัคกีแ้ อร์ Lucky Air (8L)
เทีย่ วบินที่ 8L 825 (ใช้ ระยะเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) (บริการนา้ ดื่มท่านละ 1ขวดบนเครื่ อง)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

** โรงแรมทีพ่ กั และโปรแกรมท่ องเทีย่ วอาจมีการเปลีย่ นแปลงขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสม
เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
โดยคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของลูกค้ าเป็ นสาคัญ**
** นโยบายเพื่อร่ วมส่ งเสริมสิ นค้ าพืน้ เมือง คือร้ านผลิตภัณฑ์ บัวหิมะ ซึ่งจาเป็ นต้ องระบุไว้ ในรายการทัวร์ เนื่องจากมีผลต่ อ
ราคาทัวร์ ของทางบริษัทฯ หากลูกค้ าท่ านใดไม่ ร่วมเดินทางตามรายการ หรื อไม่ เข้ าร้ านสิ นค้ าพืน้ เมืองหรื อร้ านของรัฐบาลตามที่
ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ไม่ ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้ าต้ องชาระค่ าชดเชยเพิม่ ร้ านละ 3,500 บาท ต่ อลูกค้ า 1 ท่ าน โดยไกด์ ท้องถิ่น
จะเป็ นผู้เก็บเงินจากลูกค้ าโดยตรง **

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเทีย่ ว

วันเดินทาง ราคา บินตรงสู่ ลเี่ จียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก
สายการบินลัคกีแ้ อร์ (8L) 5 วัน 4 คืน
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง

ไฟล์ทบิน

ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่ มีเตียง พักเดีย่ ว

22 ม.ค. 63

26 ม.ค. 63

8L826 / 8L825

16,900

16,900

16,900

3,500

29 ม.ค. 63

2 ก.พ. 63

8L826 / 8L825

16,900

16,900

16,900

3,500

5 ก.พ. 63

9 ก.พ. 63

8L826 / 8L825

16,900

16,900

16,900

3,500

12 ก.พ. 63

16 ก.พ. 63

8L826 / 8L825

16,900

16,900

16,900

3,500

19 ก.พ. 63

23 ก.พ. 63

8L826 / 8L825

15,900

15,900

16,900

3,500

26 ก.พ. 63

1 มี.ค. 63

8L826 / 8L825

16,900

16,900

16,900

3,500
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4 มี.ค. 63

8 มี.ค. 63

8L826 / 8L825

16,900

16,900

16,900

3,500

11 มี.ค. 63

15 มี.ค. 63

8L826 / 8L825

16,900

16,900

16,900

3,500

18 มี.ค. 63

22 มี.ค. 63

8L826 / 8L825

16,900

16,900

16,900

3,500

25 มี.ค. 63

29 มี.ค. 63

8L826 / 8L825

16,900

16,900

16,900

3,500

1 เม.ย. 63

5 เม.ย. 63

8L826 / 8L825

16,900

16,900

16,900

3,500

8 เม.ย. 63

12 เม.ย. 63

8L826 / 8L825

17,900

16,900

16,900

3,500

15 เม.ย. 63

19 เม.ย. 63

8L826 / 8L825

17,900

16,900

16,900

3,500

22 เม.ย. 63

26 เม.ย. 63

8L826 / 8L825

15,900

15,900

15,900

3,500
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อัตราค่ าบริการรวม
 ตั๋วเครื่ องบินไป-กลับพร้ อมกรุ๊ ปตามรายการที่ระบุ กรุ งเทพฯ-ลี่เจียง-กรุ งเทพฯ สายการบิน Lucky Air (8L) เป็ นตั๋วหมู่
คณะ
 ภาษีนา้ มันและภาษีตวั๋ ทุกชนิด (สงวนสิ ทธิ์เก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง)
 ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก. ต่ อ 1 ใบ (โหลดได้ ท่านละ 1 ใบ) และถือขึน้ เครื่ องได้ 1ชิ้นนา้ หนักไม่ เกิน 5 กก.
 ค่ าโรงแรมตลอดการเดินทาง (พักห้ องละ 2 - 3 ท่ าน) (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดีย่ ว)
 ค่ าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, นา้ ดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่ าน
 ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่ ารถโค้ ชรับ – ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่ าเบีย้ ประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
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เงื่ อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ ุมครองถึงการสู ญเสี ยทรั พย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง (ไม่ ครอบคลุมถึงสุ ขภาพ
การเจ็บไข้ ได้ ป่วย)

อัตราค่ าบริการไม่ รวม













ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
ค่ านา้ หนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่ าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่ อท่ าน
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหาร และเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ, โทรศัพท์ - โทรสาร, มินิบาร์ ที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน, อุบัตภิ ัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงาน ทั้งที่เมืองไทยและต่ างประเทศ ซึ่ งอยู่นอกเหนื อ
ความควบคุมของบริษทั ฯ
ค่ าทาวีซ่าชาวต่ างชาติที่ไม่ ได้ รับการยกเว้ นยื่นวีซ่าหมู่คณะ ลูกค้ าต้ องเป็ นผู้ดาเนินการยื่นวีซ่าด้ วยตนเอง
ค่ าวีซ่าจีนสาหรับชาวต่ างชาติ และต่ างด้ าว
ค่ าวีซ่า กรณี ยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวจีนแบบเดีย่ ว ค่ าใช้ จ่ายและบริการยื่นแบบปกติ 4 วันทาการ ท่ านละ 2,000 บาท
กรณี ยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวจีนแบบเดีย่ ว ค่ าใช้ จ่ายและบริการยื่นแบบปกติ 2 วันทาการ ท่ านละ 3,000 บาท
(ราคาค่ าธรรมเนียมและบริ การนีเ้ ฉพาะพาสปอร์ ตไทยเท่ านั้น !! โปรดจัดเตรี ยมเอกสารให้ พร้ อมล่ วงหน้ าก่ อนยื่ นวีซ่า และส่ ง
เอกสารให้ บริษทั อย่ างน้ อยที่สุด 2 วันทาการก่ อนวันยื่นจริง ไม่ นับรวมวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดที่สถานทูตประกาศและไม่
นับรวมวันยื่น ซึ่งเอกสารจะอยู่กบั สถานทูตไม่ สามารถดึงเอกสารกลับมาระหว่ างตรวจพิจารณาได้ )
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมตลอดทริป 1,700 บาท / ท่ าน (เด็กชาระเท่ าผู้ใหญ่ )
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทยแล้ วแต่ ความพึงพอใจ

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง ชาระมัดจาท่ านละ 10,000 บาท (ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชาระเต็มจานวน) ส่ วนที่เหลือพร้ อม
ค่ าวีซ่าชาระก่ อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
2. บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์คณะออกเดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป มีหัวหน้ าทัวร์ ไทย (ขนาดของกรุ๊ ปไซส์ อาจปรั บเพิ่มขึน้ ได้ โดยไม่ ต้องแจ้ ง
ให้ ทราบล่ วงหน้ า) กรณีผ้ ูเดินทางมีไม่ ถึงจานวนดังกล่ าว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เลื่อนวันเดินทาง
หรื อยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 7 - 10 วันก่ อนการเดินทาง
3. กรณียกเลิก หากท่ านยกเลิกการเดินทางหลังชาระค่ ามัดจาหรื อชาระเต็มจานวนแล้ ว การเลื่อนหรื อเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ เท่ ากับ
การยกเลิกทัวร์ ทางบริ ษัทฯ ไม่ สามารถคื นเงินได้ ทุกกรณี แต่ สามารถหาผู้เดินทางใหม่ มาใช้ สิทธิ์แทนได้ โดยต้ องส่ งเอกสาร
ดาเนินการวีซ่าของเดินทางอย่ างน้ อย 10 วันก่ อนเดินทาง
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4. กรณีที่มีเดินทางบินภายในประเทศและต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่
ทุกครั้ งก่ อนทาการออกตั๋วหรื อชาระค่ าทัวร์ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรั บเปลี่ยนไฟล์ ทบินหรื อเวลาบินโดยไม่ ได้ แจ้ งให้
ทราบล่ วงหน้ า หากเกิดข้ อผิดพลาดใด ๆ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 เทีย่ วบิน ราคา และรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยวเท่ านั้น (หนังสื อ
เดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อ
จลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรื อเหตุภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย
ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุในรายการ
ท่ องเทีย่ ว (ลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
 ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯ ไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ, ไม่ ทานอาหารบางมื้อ เพราะ
ค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯ ได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชาระเหมาขาด
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่ มีสิทธิ์ในการให้ คาสั ญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อานาจของบริษัทฯ กากับเท่ านั้น
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ จากท่ าน กรณีที่ท่านไม่ สามารถไปเข้ าชมร้ านจาหน่ ายสิ นค้ าพื้นเมืองตามโปรแกรม
ทัวร์ เช่ น ร้ านบัวหิมะ ร้ านใบชา ร้ านผ้ าไหม ร้ านหยกหรื อจิวเวลรี่ ตามนโยบายส่ งเสริ มการท่ องเที่ยวและสร้ างรายได้ ให้ ท้องถิ่นของ
องค์ การท่ องเทีย่ วท้ องถิ่น เนื่องจากการเข้ าชมร้ านค้ าเหล่ านีจ้ ะได้ รับการสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายบางส่ วนจากองค์ การท่ องเทีย่ วท้ องถิ่น ซึ่งมีผล
ทาให้ ค่าทัวร์ ถูกลง ดังนั้นหากท่ านไม่ เข้ าชมร้ านใดร้ านหนึ่งทีร่ ะบุในโปรแกรมข้ างต้ นหรื อทั้งหมด ย่ อมส่ งผลให้ ค่าทัวร์ แพงขึน้ เนื่ องทาง
ทัวร์ ไม่ ได้ รับการสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดการเข้ าชมร้ านค้ าฯ ซึ่งทางบริษัทฯ จาเป็ นต้ องเรียกเก็บค่ าทัวร์ เพิ่มจากท่ านนอกเหนื อจากที่ได้
แจ้ งไว้
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
 กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯ และในต่ างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะ ไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลี่ยนชื่ อได้ หากมี
การปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึน้ ตามอัตราค่ านา้ มันหรื อค่ าเงินแลกเปลีย่ น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับราคาตัว๋ ดังกล่ าว
 เมื่ อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชาระโดยตรง ทางบริ ษัทฯ จะถื อว่ าท่ านได้ ยอมรั บใน
เงื่อนไขข้ อตกลงต่ าง ๆ ทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
 กรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ
เช่ น Charter Flight, Extra Flight จะไม่ มกี ารคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
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 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้ องไม่ มกี ารชารุด เปี ยกนา้ การขีดเขียนรู ปต่ าง ๆ หรื อแม้ กระทัง่ ตราปั๊มลายการ์ ตูน ทีไ่ ม่ ใช่ การประทับตรา
อย่ างเป็ นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่ อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฏิเสธการเข้ า - ออกเมืองของท่ าน ทาง
บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่ อนุญาตให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ ที่
ชัดเจน สิ่งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มนา้ เงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 รายการทัวร์ นีเ้ ป็ นเพียงข้ อเสนอทีต่ ้ องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรม
ทีพ่ กั ในต่ างประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้ อย อย่ างไรก็ตามรายการนีอ้ าจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
** ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่ างละเอียดทุกหน้ าอย่ างถ่ องแท้
แล้ วจึงชาระค่ าใช้ จ่ายเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ วแบบเดี่ยว (เฉพาะพาสปอร์ ตไทยเท่านั้น)
 หนังสื อเดินทางเล่ มจริ ง ที่ มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดื อน นับจากวันเดิ นทางกลับเข้าประเทศไทย และต้องมี หน้าว่าง สาหรับ
ประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม (ต้องไม่มีการชารุ ดใด ๆ ทั้งสิ้ น มิเช่นนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า - ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
 รู ปถ่ าย รู ปสี ขนาด 2 นิ้ ว พื้นหลังสี ขาวเท่านั้น หน้าตรง เห็ นหน้าชัดเจน เห็ นใบหู คิ้ว ไม่ยิ้มเห็ นฟั น เก็บผมให้เรี ยบร้อย ห้ามสวมใส่
เครื่ องประดับใด ๆ เสื้ อต้องเป็ นสี เข้ม เป็ นชุดสุ ภาพ ห้ามใส่ เสื้ อแขนกุด, เสื้ อที่โชว์ต้ งั แต่ไหล่ลงมา, เสื้ อซี ทรู , เสื้ อลูกไม้, ชุดหน่วยงาน
ราชการ, ชุดครุ ย **รู ปใหม่ ถ่ายมาไม่ เกิน 6 เดือน อัดด้ วยกระดาษสี โกดักและฟูจิเท่ านั้น ห้ ามถ่ ายรู ปเองและต้ องไม่ ใช่ สติกเกอร์ รู ปพิมพ์
จากคอมพิวเตอร์ **
 กรอกเอกสารในแบบฟอร์ มประกอบการยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรม กรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบพบข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ)
กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 18 ปี เดินทางพร้ อมบิดาหรื อมารดา
 สาเนาสูติบตั ร (ใบเกิด) กรณี เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั รตัวจริ ง
 สาเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา
 สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา
 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 18 ปี เดินทางพร้ อมญาติ
 สาเนาสูติบตั ร (ใบเกิด) กรณี เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร (ใบเกิด) ตัวจริ ง
 สาเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา
 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา
 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
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 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกให้โดย เขตหรื อที่ว่าการอาเภอเท่านั้น โดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู ้
เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของบิดาหรื อมารดา

โปรดอ่ านรายละเอียดข้ อมูลทีต่ ้ องทราบสาหรับการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวเข้ าประเทศจีน
1.
2.
3.

สถานทูตจีนอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรื อเปลีย่ นระเบียบอันเป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
วีซ่าผ่าน หรื อ ไม่ ผ่าน ขึน้ อยู่กบั ดุจพินิจของสถานทูตเป็ นผู้พจิ ารณาทั้งหมด
เอกสารเรียกเก็บเพิม่ เติม กรณีขอวีซ่าเดีย่ ว สาวประเภทสอง ดารา นักข่ าว
 หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็น
 หนังสื อชี้แจงตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุวา่ ไปเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 สาเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต่า 50,000 บาท
 สาเนาทะเบียนบ้าน + สาเนาบัตรประชาชน
**กรณี สาวประเภทสอง ผูเ้ ดินทางต้องเดินทางมาโชว์ตวั ที่สถานทูต**
**กรณี ดารา และนักข่าว ไม่ตอ้ งโชว์ตวั แต่หากสถานทูตเรี ยก ต้องมา**
4. เอกสารเรียกเก็บเพิม่ เติม กรณีขอวีซ่าของบุคคลทีเ่ กิดทีจ่ นี , ไต้ หวัน, ฮ่ องกง, มาเก๊ า
ใบเปลี่ยนสัญชาติ / PASSPORT จีนเล่มเก่า / PASSPORT ไทยเล่มเก่า ที่มีวีซ่าจีนในเล่ม / ใบถิ่นที่อยู่ / เอกสารอื่น ๆ หากมีโปรดแนบมาด้วย /
ในกรณี ที่เอกสารหาย ต้องไปแจ้งความที่สถานีตารวจและนาใบแจ้งความมาประกอบการยืน่ วีซ่า
** กรณี บุคคลที่เกิด จีน / ไต้หวัน / ฮ่องกง / มาเก๊า ไม่ได้ใช้เวลายื่นแค่ 4 วันทาการ
ใช้เวลากี่วนั นั้นขึ้นอยูก่ บั ทางสถานทูตพิจารณา โปรดเผื่อเวลาสาหรับยืน่ วีซ่า**
5. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้ นการทาวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า - ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณา
ดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
6. ผู้ถือพาสปอร์ ตประเทศยุโรปทีเ่ ข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ ไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ โดยมีประเทศดังนี้
ออสเตรี ย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนี ย ลัตเวีย ลักเซมเบิ ร์ก มอลต้า
เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ เอสโทเนีย
7. สาหรับท่ านทีเ่ คยเดินทางไป 24 ประเทศดังนี้ ไม่ สามารถใช้ วซี ่ ากรุ๊ปเข้ าประเทศจีนได้ ต้ องยื่นวีซ่าเดีย่ ว
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อิส ราเอล / อัฟกานิ สถาน / ปากีส ถาน / อุ ซเบกิส ถาน / ทาจิกิส ถาน / เติร์ กเมนิ ส ถาน / คาซั คสถาน / อิรัก / อิหร่ า น / อียิปต์ / ซี เ รี ย /
ซาอุดอิ าระเบีย / เลบานอน / อินเดีย / ศรีลงั กา / ลิเบีย / ซู ดาน / แอลจีเรีย / ไนจีเรีย / ตุรกี / เยเมน / โอมาน / จอร์ แดน / โซมาเรีย
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แบบฟอร์ มกรอกเอกสารเพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าเดีย่ วเข้ าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดให้ ครบถ้ วน และตรงตามความเป็ นจริงเพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ ต)
( MISS / MRS. / MR.) NAME ................................................................... SURNAME......................................................................
โทรศัพท์ มือถือของตนเองที่ติดต่ อได้ ...........................................................อีเมล.................................................................................
(กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตอาจจะมีการโทรเช็ คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
สถานภาพ

 โสด

 แต่ งงาน  หม้ าย  หย่ า

 จดทะเบียน  ไม่ ได้ จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส.......................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ....................................
ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..............................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร......................................
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย เดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว เมือง........................................................
เมื่อวันที่.................เดือน.................................ปี ........................... ถึง วันที่....................เดือน................................ปี ..........................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ.............................................................................
เมื่อวันที่....................เดือน................................ปี ............................ ถึง วันที่..................เดือน...............................ปี ...........................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
 ( MISS / MRS. / MR.) NAME - SURNAME........................................................................................................................
ความสัมพันธ์ ......................................................................... อาชีพ......................................................................................
 ( MISS / MRS. / MR.) NAME - SURNAME........................................................................................................................
ความสัมพันธ์ ......................................................................... อาชีพ......................................................................................
บุคคลที่ติดต่ อได้ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน...................................................เบอร์ ........................................ความสัมพันธ์............................
หมายเหตุ
** หากเอกสารส่ งถึงบริ ษัท แล้ วไม่ ครบ ทางบริ ษัท ฯ อาจมีการเรี ย กเก็บ เอกสารเพิ่มเติม อาจท าให้ ท่ านเกิดความไม่ สะดวกใน
ภายหลัง ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง โปรดทาความระเบียบอย่ างเคร่ งครัด จึงขออภัยมา ณ ที่นี้
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2450888
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