
BT-LJG02_8L_JAN-APR20 

 
รหสัโปรแกรม : 17265  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BT-LJG02_8L_JAN-APR20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BT-LJG02_8L_JAN-APR20 

 
 

 

วนัแรก กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานลเีจียงซันยี ่• เมืองลีเ่จียง                 (-/-/เยน็) 
10.00 น. พร้อมกนัที ่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 3 Row E เคาน์เตอร์สายการบินลคักีแ้อร์  

Lucky Air (8L) โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกด้านเอกสารและการเช็คอนิแก่ทุกท่าน 

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

13.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองลีเ่จียง ประเทศจีน โดยเทีย่วบิน 8L 826  (ใช้เวลาบิน 2 ช่ัวโมง 30 นาท+ี) 
 (บริการน า้ด่ืมท่านละ 1ขวดบนเคร่ือง) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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16.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานลีเจียงซันยี่ ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)   ผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง เมืองท่ีตั้งอยู่
ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ดว้ยความสวยงามของล่ีเจียงท่ีมีลกัษณะ
เป็นเมืองโบราณอนัมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 800 ปี มีสถาปัตยกรรมและวฒันธรรมเฉพาะถ่ิน จึงไดรั้บข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติจากองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม ค.ศ. 
1977 ล่ีเจียงยงัเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของชนเผา่น่าซีท่ีอพยพมาจากทิเบตอีกดว้ย  

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั โรงแรม GREEN MELODY HOLIDAY หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
วนัทีส่อง เมืองลีเ่จียง • ช่องแคบเสือกระโจน •  เมืองโบราณจงเตีย้น (แชงกรีล่า)                            (เช้า/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                                                                                                                      
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองแชงกรีล่า ระหวา่งทาง น าท่านแวะชม ช่องแคบเสือกระโจน หรือชาวจีนเรียกวา่ หู่เที่ยว  
เสีย ตั้งอยูร่ะหวา่งทางแยกของเมืองล่ีเจียงและเมืองจงเต้ียน เป็นร่องน ้าเช่ียวในหุบเขาช่วงแม่น ้ าแยงซีท่ีไหลลง
มาจากจินซาเจียงหรือแม่น ้ าทรายทอง มีแก่งอนัตรายถึง 18 แห่ง จึงไม่มีใครกลา้ล่องแก่งในแถบน้ีและเป็น
หน่ึงในหุบเขาเหนือแม่น ้ าท่ีลึกท่ีสุดในโลกคือประมาณ 3,900 เมตร ช่วงท่ีแคบท่ีสุดประมาณ 30 เมตร ตาม
ต านานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบน้ีมีเสือกระโดดขา้มไปยงัฝ่ังตรงขา้มได ้เน่ืองจากกลางแม่น ้ าบริเวณน้ีมีหินท่ี
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เรียกวา่ “หินเสือกระโดด” ซ่ึงกอ้นหินมีความสูงกวา่ 13 เมตร จึงเป็นท่ีมาของ “ช่องแคบเสือกระโจน นัน่เอง”  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองแชงกรีล่า เมืองหน่ึงของจีนในจงัหวดัปกครองตนเองชนชาติทิเบต ต๋ีช่ิง เขตเมืองจง
เต้ียน ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบสูงทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจีน ภูมิประเทศเป็นท่ีราบทุ่งหญา้มีภูเขา
ลอ้มรอบ แชงกรีล่ามีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก หลงัจากเจมส์ ฮิลตนั นกัเขียนชาวองักฤษไดเ้ขียนบรรยายถึง
เมืองสมมติอนังดงามแห่งหน่ึงวา่เป็น “สวรรคบ์นดิน” เพราะเป็นดินแดนอนัสงบ และอยูบ่นท่ีสูงใกลข้อบฟ้า 
ลงในหนงัสือ Lost Horizon และต่อมาไดข้อ้สรุปวา่คือท่ีน่ีเอง ทางการจีนไดเ้ปล่ียนช่ืออยา่งไม่เป็นทางการจาก
เมืองจงเต้ียนและบริเวณท่ีใกลเ้คียงมาเป็นแชงกรีล่าในช่วงประมาณปี ค.ศ. 2001 ซ่ึงค าวา่ “แชงกรีล่า” เป็น

ภาษาทิเบต แปลว่า ดินแดนท่ีสวยงามราวกบัสรวงสวรรค์ น าท่านเดินทางเท่ียวชมเมืองโบราณจงเตีย้น เป็น
ศูนย์รวมของวฒันธรรมชาวทิเบตลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณทิเบต บ้านเรือนเป็นบา้นไมป้ลูกสร้าง
ต่อเน่ืองกันไปเป็นแนวยาว ปัจจุบันดัดแปลงไปเป็นร้านค้าของคนพื้นเมืองและร้านขายสินค้าส าหรับ
นกัท่องเท่ียว 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ทีพ่กั โรงแรม GRACE HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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วนัทีส่าม  วดัลามะซงจ้านหลงิ (รวมรถแบตเตอรี) • เมืองลี่เจียง •  อุทยานน า้หยก • เมืองโบราณซู่เหอ • ร้านบัวหิมะ      
                                                                                                                                                                     (เช้า/กลางวนั/เย็น) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้านหลิง (รวมรถแบตเตอรี)  เป็นวดัใหญ่ท่ีส าคญัของเมืองแชงกรีล่า เป็นวดั
นิกายลามะแบบทิเบตท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนาน สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1679 ในสมยัดะไลลามะองคท่ี์ 5 อายุ
เก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจ าพรรษาอยู่กว่า 700 รูป อยู่ห่างจากตวัเมืองจงเต้ียนไปทางเหนือประมาณ 5 
กิโลเมตร มีโบราณวตัถุมากมาย รวมทั้ งรูปป้ันทองสัมฤทธ์ิท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด สร้างจ าลองแบบจาก
พระราชวงัโปตาลา ในกรุงลาซา จึงไดฉ้ายาวา่ “วดัโปตาลาน้อย” 

 
เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง เขตการ
ปกครองทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑล
ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน น าท่านเขา้
ชมอุทยานน ้าหยก  ท่ี น่ี เป็นหัวใจทางด้าน
วฒันธรรมของชนเผ่าน่าซี ภายในอุทยานมี
ประตูสวรรค ์รูปป้ันไมแ้กะสลกัท่ีขา้งขวาเป็น
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พอ่ ขา้งซา้ยเป็นแม่ มีบ่อน ้าสีเขียวมรกตท่ีทางน ้าไหลมาจากภูเขาหิมะมงักรหยก ในบ่อน ้ าแบบขั้นบนัไดมีปลา
จ านวนมาก ให้ท่านได้สักการะเทพเจ้าแห่งธรรมชาติและบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิโดยโยนเหรียญขอพรอีกด้วย 
นอกจากนั้น ยงัมีน ้ าตกท่ีไหลไปตามไหล่เขา แบ่งไดเ้ป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีช่ือว่า “มงักรออกถ ้ า” ชั้นท่ีสองช่ือ 
“มงักรเล่นน ้ า” ชั้นท่ีสามช่ือ “มงักรโบยบิน” และยงัมีตน้ไมเ้ทวดาอายุมากกวา่ 500 ปี ซ่ึงเป็นท่ีสักการะบูชา
ของคนในพื้นท่ีอีกดว้ย การตกแต่งในอุทยานมีความสวยงามและสงบเป็นอยา่งมาก ให้ท่านอิสระถ่ายรูปเก็บ
ความประทบัใจตามอธัยาศยั 

จากน้ัน  น าท่านเดินทางสู่เมืองโบราณซู่เหอ หมู่บา้นโบราณเล็ก ๆ มีแม่น ้าชิงไหลผา่น เป็นยา่นชุมชนเก่าท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของชาวน่าซีเม่ือสมยัก่อน ซ่ึงอยูห่่างจากเมืองล่ีเจียงไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร จาก
เดิมวิถีชีวิตของผูค้นท่ีน่ีเน้นการเพาะปลูก แต่ไดเ้ปล่ียนเป็นวิถีชีวิตการคา้ขายแทน ในอดีตเป็นตลาดการคา้
เคร่ืองหนงัเป็นจุดส าคญัของเส้นทางชาและมา้ยูนนาน หรือเรียกอีกอยา่งวา่ “เส้นทางสายไหมใต”้  มีร้านคาเฟ่

ท่ีน่าสนใจ ตกแต่งแบบเมืองโบราณอยู่หลายแห่ง บรรยากาศเงียบสงบ ผูค้นมีชีวิตเรียบง่าย โดย ‘ซู่เหอ’ มี
ความหมายว่า รวบรวมเงินทอง เน่ืองจากดา้นหลงัของหมู่บา้นมีภูเขาท่ีมีลกัษณะซ้อนทบักนัเหมือนเป็นการ
เก็บสะสมเงินทอง จึงไดต้ั้งช่ือหมู่บา้นตามช่ือของภูเขา และยงัมีความหมายวา่ “หมู่บา้นท่ีตั้งอยูภ่ายใตภู้เขาสูง” 
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกยา่นเมืองโบราณล่ีเจียง เม่ือปี ค.ศ. 1997 มีขอบเขตรวมถึงยา่นเมืองโบราณ



BT-LJG02_8L_JAN-APR20 

ซู่เหอและไป๋ซาดว้ย จากนั้นน าท่านแวะชอปปิงร้านบัวหิมะ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ บวั
หิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ พุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้นขนาดแท้
ของชาวจีน 

 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั โรงแรม GREEN MELODY HOLIDAY HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่ี่ อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าไป-กลับ) • ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (รวมรถแบตเตอรี)  • ชมโชว์จางอี้
โหมว “Impression Lijiang” (รวมค่าเข้าชม) •  สระมังกรด า   •  เมืองโบราณลีเ่จียง       (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
น าทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าไป - กลับ)  เป็นอุทยานแห่งชาติของจีน                        
มีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูก โดยยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดมีความสูงถึง 5,596 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล ตั้งอยูบ่ริเวณเขต
ปกครองตนเองอวี้หลงน่าซีทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือจากตวัเมืองล่ีเจียง โดยเดินทางข้ึนเหนือเป็นระยะทาง
ประมาณ 30 กิโลเมตรถึงทางเขา้อุทยาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ช่ัวโมง) มีลกัษณะเป็นภูเขาสูงตั้งตระหง่าน
ทอดตวัยาวสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากแทบทุกจุดในเมืองล่ีเจียง หากมองจากไกล ๆ จะเห็นภูเขาเป็น
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รูปคลา้ยมงักรก าลงัเล้ือยอยู ่มีหิมะสีขาวราวกบัหยกขาวปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปี จึงเป็นท่ีมาของช่ือ อวี้หลง
เสวี่ยซาน หรือ ภูเขาหิมะมงักรหยกนัน่เอง  จากนั้น น าท่านนัง่รถอุทยานไปยงัจุดข้ึนกระเชา้ใหญ่ สามารถนัง่
ได ้6 – 8 ท่าน ข้ึนสู่บริเวณจุดชมวิวบนเขาหิมะมงักรหยกท่ีความสูงกวา่ 3,356 เมตร สูงกวา่ระดบัน ้ าทะเลถึง 
4,506 เมตร ไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นหน่ึงในทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสุดของแผน่ดินประเทศจีน 

จากน้ัน  น าท่านเท่ียวชม ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (รวมรถแบตเตอรี) หรือทะเลสาบขาว อยู่ทางตะวนัออกของภูเขาหิมะ
มงักรหยก ท่ีน่ีเป็นทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ ความใสของผืนน ้ าเป็นสีฟ้าระยิบระยบัตดักบัภูเขาหิมะมงักรหยก
และภูเขาลูกเล็กลูกนอ้ยเรียงรายเป็นฉากหลงั พื้นท่ีแบ่งออกเป็น 3-4 โซน ทางอุทยานไดก่้อสร้างขั้นบนัไดหิน
เพื่อให้สายน ้ าไหลลดหลั่นลงมาคล้ายน ้ าตกเป็นเชิงชั้นหินปูนสีขาวสวยงาม นอกจากน้ีท่ีริมแม่น ้ าท่านยงั

สามารถเช่าข่ีจามรีถ่ายรูปกบัววิท่ีสวยงามดัง่ภาพวาดน้ี ดว้ยราคาประมาณ 50 หยวนอีกดว้ย 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านชมโชว์จางอีโ้หมว “ IMPRESSION LIJIANG ”  (รวมค่าเข้าชมโชว์)  เป็นการแสดงกลางแจง้ท่ี         

ความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ณ โรงละครท่ีออกแบบคลา้ยโคลอสเซียมกลาย ๆ โดยมีภูเขา 
หิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงั ดว้ยแสง สี เสียง และการแต่งกายตระการตา จากการสร้างสรรคข์อง ผูก้  ากบัช่ือ
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ดงักอ้งโลก ‘จาง อ้ี โหมว’ ท่ีไดเ้นรมิตเวทีขนาดใหญ่สีแดงอิฐ ใช้นกัแสดงซ่ึงเป็นชาวชนเผ่าพื้นเมืองจริง ๆ 
กวา่ 600 ชีวติ จาก 16 หมู่บา้น มาเป็นนกัแสดงสมคัรเล่น ท าการร้อง เล่น เตน้ร า บอกเล่าวิถีชีวิตของชาวเผา่น่า
ซี และชาวเผา่โมซวั โดยมีภูเขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงั ไม่มีการใชเ้อฟเฟคพิเศษใด ๆในการโชว ์ท่านจะ
ไดส้ัมผสัวถีิของชนพื้นเมืองอยา่งแทจ้ริง 

 

 
**เน่ืองจากบริษทั ฯไดอ้ตัราค่าตัว๋เขา้ชมแบบเหมาจ่ายรวมทุกกรุ๊ปพีเรียดการเดินทาง หากมีการปิดการแสดง
โชว ์IMPRESSION LIJIANG ไม่วา่ดว้ยกรณีใด ๆ ท่ีท าให้เขา้ชมไม่ได ้บริษทั ฯ จะจดัน าชมโชวพ์ื้นเมือง 
THE SOUND OF YUNNAN ในโรงละครทดแทนให้เท่านั้น โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า และไม่
สามารถคืนค่าใชจ่้ายใด ๆ ไดท้ั้งส้ิน** 

จากน้ัน  น าท่านเขา้ชมสระมังกรด า หรือท่ีชาวจีนเรียกวา่ เฮยหลงถัน อยูใ่นสวนยูฉ่วนสาธารณะขนาดใหญ่ ตั้งอยูใ่นตวั
เมืองล่ีเจียง ห่างจากตวัเมืองเก่าล่ีเจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 11,390 ตารางเมตร 
สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1737 ในช่วงสมยัราชวงศชิ์ง (เเมนจู) จุดเด่นของท่ีน่ีคือ ความใสของน ้ าท่ีใสราวผืนกระจก
ขนาดใหญ่ มีเก๋งจีนกับสะพานข้ามทะเลสาบเป็นองค์ประกอบ ฉากของภูเขาหิมะมงักรหยกอยู่ด้านหลัง 
บรรยากาศท่ีน่ีเงียบสงบ มีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม นอกจากน้ี ภายในสวนยงัมีสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ท่ีผสมผสาน
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วฒันธรรมของชาวฮัน่ ทิเบต และน่าซี ไวด้ว้ยกนั ในสวนแห่งน้ีมีพิพิธภณัฑศิ์ลปะตงปา ดา้นในของพิพิธภณัฑ์
มีส่ิงท่ีแสดงถึงวฒันธรรมตงปามากมาย เช่น รูปภาพต่าง ๆ และอกัษรตงปาซ่ึงมีลักษณะคล้ายกับอกัษร 
Hieroglyphics ของอียิปต์อีกดว้ย มีเร่ืองเล่าขานต่อกนัมาวา่ ในอดีตมีคนพบเห็นมงักรด าปรากฏกายใตน้ ้ าบา้ง 

ผดุข้ึนมาจากสระน ้าบา้ง จึงเป็นท่ีมาของช่ือสระแห่งน้ีนัน่เอง 

น าท่านเท่ียวชมเมืองโบราณลี่เจียง มีช่ืออยา่งเป็นทางการว่า เมืองโบราณต้าเหยียน เป็นเมืองเก่าของชาวน่าซี 
ตั้งอยูริ่มล าธาร โดยทั้งเมืองคือมรดกโลกท่ีไดรั้บการประกาศจากยูเนสโกเป็นเมืองโบราณท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของจีน มีอายุยอ้นหลงัไปถึงราชวงศห์ยวนกวา่ 800 ปีมาแลว้ เมืองโบราณน้ีก่อสร้างดว้ยไม ้ไม่มีก าแพง
เมือง เป็นอาคารยาวบ้านแบบโบราณ ต่อเน่ืองกันไปตามล าธารแผ่กระจายจนเกิดเป็นเมืองขนาดใหญ่ 
โครงสร้างของเมืองเป็นแบบยดืหยุน่บา้นเรือนปลูกติด ๆ กนั ถนนภายในเมืองปูดว้ยหินเรียบล่ืนกอ้นใหญ่เรียง
ตวักนัเป็นถนนแคบ ๆ พาดผา่นขนานไปกบัล าธารเล็ก ๆ ท่ีละลายไหลมาจากหิมะบนเทือกเขามงักรหยก มีตน้
หลิวเป็นทิวแถวพล้ิวไหวตามสายลม มีสะพานเล็ก ๆ หลากรูปแบบกวา่ 300 สะพานทอดตวัขา้มจากถนนเส้น
กลาง ท่านสามารถเลือกล้ิมรสจากร้านอาหารมากมาย รวมทั้งช้อปป้ิงผลิตภณัฑ์พื้นเมืองต่าง ๆ เป็นของฝาก 
โดยสินคา้ท่ีระลึกท่ีน่ีมีอกัษรตงปาของชาวน่าซีเป็นเอกลกัษณ์บนสินคา้แทบทุกช้ิน ทั้งยงัประดบัประดาเมือง
ดว้ยอกัษรน้ีอยู่ทัว่ไปทั้งเมืองเช่นกนั สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของเมืองโบราณล่ีเจียงคือ กงัหันน ้ าขนาดใหญ่
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บริเวณจตุัรัสอวี้เหอ และติดกนัมีแผน่ป้ายพร้อมลายมือของอดีตประธานาธิบดีจีน เจียงเจ๋อหมิน วา่ “เมืองเก่าล่ี
เจียง มรดกโลกทางวฒันธรรม” เพียงท่านกา้วผา่นประตูทางเขา้เมืองเก่าก็เหมือนหลุดเขา้ไปอยูใ่นโลกอีกใบดัง่
ยอ้นเวลากลบัไปในอดีต จนท าให้ผูม้าเยือนรู้สึกเหมือนถูกตอ้งมนตส์ะกดกบัภาพความงดงามของมรดกโลก
ล ้าค่าแห่งน้ี  

 

 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! สุกีป้ลาแซลมอน 

ทีพ่กั โรงแรม GREEN MELODY HOLIDAY HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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วนัทีห้่า เมืองลีเ่จียง • ท่าอากาศยานลเีจียง ซันยี ่• ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                                             (เช้า/-/-) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
 บอกลาเมืองล่ีเจียง น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลีเ่จียง ซันยี ่

 

10.00 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพมหานครโดย สายการบินลคักีแ้อร์ Lucky Air (8L) 
  เทีย่วบินที ่8L 825 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาท)ี (บริการน า้ด่ืมท่านละ 1ขวดบนเคร่ือง) 
11.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 

** โรงแรมทีพ่กัและโปรแกรมท่องเทีย่วอาจมีการเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัความเหมาะสม 
เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

โดยค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ** 
 

** นโยบายเพ่ือร่วมส่งเสริมสินค้าพืน้เมือง คือร้านผลติภัณฑ์ บัวหิมะ ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในรายการทวัร์ เน่ืองจากมีผลต่อ
ราคาทวัร์ของทางบริษัทฯ หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพืน้เมืองหรือร้านของรัฐบาลตามที่
ระบุไว้ในรายการทวัร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดกต็าม ลูกค้าต้องช าระค่าชดเชยเพิม่ ร้านละ 3,500 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่น

จะเป็นผู้เกบ็เงินจากลูกค้าโดยตรง ** 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วนัเดนิทาง ราคา บนิตรงสู่ลีเ่จยีง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมงักรหยก  
สายการบนิลคักีแ้อร์ (8L) 5 วนั 4 คืน 

เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เดก็มีเตยีง เดก็ไม่มีเตยีง พกัเดีย่ว 

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 ม.ีค. 63 8L826 / 8L825 16,900 16,900 16,900 3,500 
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4 ม.ีค. 63 8 ม.ีค. 63 8L826 / 8L825 16,900 16,900 16,900 3,500 

11 ม.ีค. 63 15 ม.ีค. 63 8L826 / 8L825 16,900 16,900 16,900 3,500 

18 ม.ีค. 63 22 ม.ีค. 63 8L826 / 8L825 16,900 16,900 16,900 3,500 

25 ม.ีค. 63 29 ม.ี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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อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ปตามรายการที่ระบุ กรุงเทพฯ-ลี่เจียง-กรุงเทพฯ สายการบิน Lucky Air (8L) เป็นตั๋วหมู่

คณะ 
 ภาษนี า้มนัและภาษตีัว๋ทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง) 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) และถือขึน้เคร่ืองได้ 1ช้ินน า้หนักไม่เกนิ 5 กก. 
 ค่าโรงแรมตลอดการเดนิทาง (พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน) (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงนิพกัห้องเดีย่ว) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น า้ด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ – ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าเบีย้ประกนัอุบัตเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
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เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ 
การเจบ็ไข้ได้ป่วย) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษหัีก ณ ที่จ่าย 3% และภาษมูีลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าน า้หนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินก าหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหาร และเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ, โทรศัพท์ - โทรสาร, มนิิบาร์ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิ การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือ
ความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าท าวซ่ีาชาวต่างชาตทิี่ไม่ได้รับการยกเว้นย่ืนวซ่ีาหมู่คณะ ลูกค้าต้องเป็นผู้ด าเนินการย่ืนวซ่ีาด้วยตนเอง 

 ค่าวซ่ีาจนีส าหรับชาวต่างชาติ และต่างด้าว 

 ค่าวซ่ีา กรณี ย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวจนีแบบเดีย่ว ค่าใช้จ่ายและบริการย่ืนแบบปกต ิ4 วนัท าการ  ท่านละ 2,000 บาท  
            กรณี ย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวจนีแบบเดีย่ว ค่าใช้จ่ายและบริการย่ืนแบบปกต ิ2 วนัท าการ  ท่านละ 3,000 บาท  
(ราคาค่าธรรมเนียมและบริการนีเ้ฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน!! โปรดจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมล่วงหน้าก่อนย่ืนวีซ่า และส่ง
เอกสารให้บริษทัอย่างน้อยที่สุด 2 วนัท าการก่อนวนัย่ืนจริง ไม่นับรวมวนัหยุด เสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดที่สถานทูตประกาศและไม่
นับรวมวนัย่ืน ซ่ึงเอกสารจะอยู่กบัสถานทูตไม่สามารถดงึเอกสารกลบัมาระหว่างตรวจพิจารณาได้) 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมตลอดทริป 1,700 บาท / ท่าน (เดก็ช าระเท่าผู้ใหญ่)  

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพงึพอใจ 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง ช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระเตม็จ านวน) ส่วนที่เหลือพร้อม

ค่าวซ่ีาช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคณะออกเดนิทาง 15 ท่านขึน้ไป มหัีวหน้าทัวร์ไทย (ขนาดของกรุ๊ปไซส์อาจปรับเพิ่มขึน้ได้โดยไม่ต้องแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า) กรณีผู้ เดินทางมีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคา เล่ือนวันเดินทาง 
หรือยกเลกิการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 - 10 วนัก่อนการเดนิทาง 

3. กรณียกเลิก หากท่านยกเลิกการเดินทางหลังช าระค่ามัดจ าหรือช าระเต็มจ านวนแล้ว การเล่ือนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เท่ากับ
การยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี แต่สามารถหาผู้ เดินทางใหม่มาใช้สิทธ์ิแทนได้ โดยต้องส่งเอกสาร
ด าเนินการวซ่ีาของเดนิทางอย่างน้อย 10 วนัก่อนเดนิทาง 
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4. กรณีที่มีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่
ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทัวร์ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า หากเกดิข้อผดิพลาดใด ๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯ มสิีทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน ราคา และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นส าคญั 
 หนังสือเดนิทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือ

เดนิทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดนิทางได้ ) 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลกิบิน, การประท้วง,  การนัดหยุดงาน, การก่อ

จลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ 
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาต ิ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี ้ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย 
ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการ
ท่องเทีย่ว (ลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านั้น 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่จากท่าน กรณีที่ท่านไม่สามารถไปเข้าชมร้านจ าหน่ายสินค้าพื้นเมืองตามโปรแกรม
ทัวร์ เช่น ร้านบัวหิมะ ร้านใบชา ร้านผ้าไหม ร้านหยกหรือจิวเวลร่ี ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นของ
องค์การท่องเทีย่วท้องถิ่น เน่ืองจากการเข้าชมร้านค้าเหล่านีจ้ะได้รับการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนจากองค์การท่องเทีย่วท้องถิ่น ซ่ึงมผีล
ท าให้ค่าทวัร์ถูกลง ดงันั้นหากท่านไม่เข้าชมร้านใดร้านหนึ่งทีร่ะบุในโปรแกรมข้างต้นหรือทั้งหมด ย่อมส่งผลให้ค่าทัวร์แพงขึน้ เน่ืองทาง
ทวัร์ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทีเ่กิดการเข้าชมร้านค้าฯ ซ่ึงทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มจากท่านนอกเหนือจากที่ได้
แจ้งไว้ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมใิห้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ หากมี
การปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน า้มนัหรือค่าเงนิแลกเปลีย่น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิปรับราคาตัว๋ดงักล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ 
เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
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 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มกีารช ารุด เปียกน า้ การขีดเขียนรูปต่าง ๆ หรือแม้กระทัง่ตราป๊ัมลายการ์ตูน ทีไ่ม่ใช่การประทบัตรา
อย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดนิทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองของท่าน ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดนิทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่
ชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีใช้หนังสือเดนิทางราชการ (เล่มน า้เงนิ) เดนิทางเพ่ือการท่องเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 รายการทวัร์นีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอทีต้่องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อกีคร้ังหนึ่ง หลงัจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรม
ทีพ่กัในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบร้อย อย่างไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 

แล้วจงึช าระค่าใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 

เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนขอวซ่ีาท่องเทีย่วแบบเดี่ยว (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน) 
 หนังสือเดินทางเล่มจริง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย และตอ้งมีหน้าว่าง ส าหรับ

ประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้ - ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   (ตอ้งไม่มีการช ารุดใด ๆ ทั้งส้ิน มิเช่นนั้นเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ - ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้ 

 รูปถ่าย รูปสีขนาด 2 น้ิว  พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น หน้าตรง เห็นหน้าชดัเจน เห็นใบหู คิ้ว ไม่ยิ้มเห็นฟัน เก็บผมให้เรียบร้อย ห้ามสวมใส่
เคร่ืองประดบัใด ๆ เส้ือตอ้งเป็นสีเขม้ เป็นชุดสุภาพ ห้ามใส่เส้ือแขนกุด, เส้ือท่ีโชวต์ั้งแต่ไหล่ลงมา, เส้ือซีทรู, เส้ือลูกไม,้ ชุดหน่วยงาน
ราชการ, ชุดครุย **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่าน้ัน ห้ามถ่ายรูปเองและต้องไม่ใช่สติกเกอร์ รูปพิมพ์
จากคอมพิวเตอร์** 

 กรอกเอกสารในแบบฟอร์มประกอบการย่ืนวซ่ีาท้ายโปรแกรม กรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพ่ือผลประโยชน์ของตวัท่านเอง 
โปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบพบขอ้มูลเท็จ อาจมีการระงบัการออกวซ่ีาเล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) 

กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี เดนิทางพร้อมบิดาหรือมารดา 

 ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัรตวัจริง 
 ส าเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
 ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นบิดามารดา 
 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี เดนิทางพร้อมญาต ิ

 ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร (ใบเกิด) ตวัจริง 
 ส าเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นบิดามารดา 
 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
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 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกให้โดยเขตหรือท่ีว่าการอ าเภอเท่านั้น โดยแสดงความสัมพนัธ์ว่าเก่ียวขอ้งกบัผู ้
เดินทางอยา่งไร ตอ้งมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา 

โปรดอ่านรายละเอยีดข้อมูลทีต้่องทราบส าหรับการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน 
1. สถานทูตจนีอาจมกีารเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือเปลีย่นระเบียบอนัเป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
2. วซ่ีาผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ขึน้อยู่กบัดุจพนิิจของสถานทูตเป็นผู้พจิารณาทั้งหมด 
3. เอกสารเรียกเกบ็เพิม่เตมิ กรณีขอวซ่ีาเดีย่ว สาวประเภทสอง ดารา นักข่าว 

 หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็น 
 หนงัสือช้ีแจงตวัเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุวา่ไปเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
 ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 50,000 บาท  
 ส าเนาทะเบียนบา้น + ส าเนาบตัรประชาชน  

**กรณี สาวประเภทสอง  ผูเ้ดินทางตอ้งเดินทางมาโชวต์วัท่ีสถานทูต** 
**กรณี ดารา และนกัข่าว ไม่ตอ้งโชวต์วั แต่หากสถานทูตเรียก ตอ้งมา** 

4. เอกสารเรียกเกบ็เพิม่เตมิ กรณขีอวซ่ีาของบุคคลทีเ่กดิทีจ่นี, ไต้หวนั, ฮ่องกง, มาเก๊า 
ใบเปล่ียนสญัชาติ / PASSPORT จีนเล่มเก่า / PASSPORT ไทยเล่มเก่า ท่ีมีวีซ่าจีนในเล่ม / ใบถ่ินท่ีอยู ่/ เอกสารอ่ืน ๆ หากมีโปรดแนบมาดว้ย / 

ในกรณีท่ีเอกสารหาย ตอ้งไปแจง้ความท่ีสถานีต ารวจและน าใบแจง้ความมาประกอบการยืน่วซ่ีา 
** กรณีบุคคลท่ีเกิด จีน / ไตห้วนั / ฮ่องกง / มาเก๊า   ไม่ไดใ้ชเ้วลายื่นแค่ 4 วนัท าการ 
ใชเ้วลาก่ีวนันั้นข้ึนอยูก่บัทางสถานทูตพิจารณา โปรดเผื่อเวลาส าหรับยืน่วซ่ีา** 

5. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการท าวีซ่าจีน  ท่านจะตอ้งรับผิดชอบใน                    
การอนุญาตให้เขา้ - ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณา
ดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

6. ผู้ถือพาสปอร์ตประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ ไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้ โดยมปีระเทศดงันี ้
ออสเตรีย  เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย ลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 

เนเธอร์แลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวเีนีย สเปน สวเีดน สวติเซอร์แลนด ์เอสโทเนีย 
7. ส าหรับท่านทีเ่คยเดนิทางไป 24 ประเทศดงันี ้ไม่สามารถใช้วซ่ีากรุ๊ปเข้าประเทศจนีได้ ต้องย่ืนวซ่ีาเดีย่ว 
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อิสราเอล / อัฟกานิสถาน / ปากีสถาน / อุซเบกิสถาน / ทาจิกิสถาน / เติร์กเมนิสถาน / คาซัคสถาน / อิรัก / อิหร่าน / อียิปต์ / ซีเรีย / 
ซาอุดอิาระเบีย / เลบานอน / อนิเดยี /  ศรีลงักา / ลเิบีย / ซูดาน / แอลจเีรีย / ไนจเีรีย / ตุรก ี/ เยเมน / โอมาน / จอร์แดน / โซมาเรีย 
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แบบฟอร์มกรอกเอกสารเพ่ือประกอบการย่ืนขอวซ่ีาเดีย่วเข้าประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอยีดให้ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริงเพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   

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

โทรศัพท์มือถือของตนเองที่ติดต่อได้...........................................................อเีมล................................................................................. 

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตอาจจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

สถานภาพ        โสด     แต่งงาน      หม้าย       หย่า    

 จดทะเบียน      ไม่ได้จดทะเบียน      ช่ือคู่สมรส.......................................................................................................................

ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................รหัสไปรษณย์ี .................................... 

ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................................................................. 

ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).............................................................................................................. 

...........................................................................................................รหัสไปรษณย์ี .................................โทร......................................  

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคย เดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว  เมือง........................................................ 

เม่ือวนัที่.................เดือน.................................ปี...........................   ถงึ วันที่....................เดือน................................ปี.......................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่   ไม่เคย   เคย  โปรดระบุ............................................................................. 

เม่ือวนัที่....................เดือน................................ปี............................  ถงึ วนัที่..................เดือน...............................ปี........................... 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

               ความสัมพนัธ์ ......................................................................... อาชีพ...................................................................................... 

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

               ความสัมพนัธ์ ......................................................................... อาชีพ...................................................................................... 

บุคคลที่ติดต่อได้กรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน...................................................เบอร์........................................ความสัมพนัธ์............................ 

หมายเหตุ 
** หากเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกใน

ภายหลงั ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง โปรดท าความระเบียบอย่างเคร่งครัด จึงขออภัยมา ณ ที่นี้   
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 02-2450888 
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