
 

 

รหัสทัวร TTN1903013 
ทัวรจีน ลี่เจียง แชงกรีลา เตอชิง  ซุปตาร... ธารน้ําแข็ง 
5 วัน 4 คืน (8L) 
ลี่เจียง   จงเต้ียน (แชงกรีลา)   เมืองโบราณจงเต้ียน   จงเต้ียน (แชงกรีลา) 
เตอชิง   โคงแรกแมน้ําแยงซีเกียง   ยอดเขาหิมะไป�หมาง 
ภูเขาหิมะเหมยลีส่ะทอนแสง   วัดเฟยไหล   หมูบานหมิงหยง 
ธารน้ําแข็งหมิงหยง(รวมรถแบตเตอรี)่   เตอชิง   จงเต้ียน   ทุงหญานาพาไห 
ชองแคบเสือกระโจน   จงเต้ียน   เมืองโบราณลี่เจียง 
** OPTION SHOW : โชวพื้นเมือง Lishui Jinsha (โชวลี่สุยจินซา) 

 



 

 

โดยสายการบิน LUCKY AIR (8L) 
❖ ชมวิวภูเขาหิมะไป�หมาง... เสนทางที่งดงามที่สุด ไดรับขนานนามวา “ ถนนไตขอบ

ฟ�า ” 
❖ วัดเฟยไหล... วัดทิเบตไมมีพระสงฆจําพรรษาอยูที่วัด 
❖ นั่งรถแบตเตอรี่ชมธารนํ้าแข็งหมิงหยง... ธารนํ้าแข็งที่ใหญทีสุ่ด 
❖ ชองแคบเสือกระโจน... เปนมรดกโลก UNESCO 
❖ เมืองโบราณลี่เจียง... มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ป 1997 
❖ เมนูพิเศษ... สุกี้ปลาแซลมอน  

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ  

พัก 2-3 ทานตอหอง 
(ไมมีราคาเด็ก) 

พักเด่ียว  
(จายเพ่ิม) 

วันที่ 30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2562 13,888 4,500 
วันที่ 07 - 11 ตุลาคม 2562 14,888 4,500 
วันที่ 14 - 18 ตุลาคม 2562  
(วันคลายสวรรคต ร.9) 15,888 4,500 

วันที่ 21 - 25 ตลุาคม 2562 15,888 4,500 
วันที่ 30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562 15,888 4,500 
วันที่ 06 - 10 พฤศจิกายน 2562 15,888 4,500 
วันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2562 15,888 4,500 
วันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2562 15,888 4,500 
วันที่ 27 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562 15,888 4,500 
วันที่ 04 - 08 ธันวาคม 2562 
(วันคลายวันบบรมราชสมภพ ร.9) 16,888 4,500 

วันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2562 15,888 4,500 
วันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2562 15,888 4,500 
วันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2562 15,888 4,500 
วันที่ 01 - 05 มกราคม 2563 
(วันขึ้นปใหม) 17,888 4,500 



 

 

วันที่ 08 - 12 มกราคม 2563 15,888 4,500 
วันที่ 15 - 19 มกราคม 2563 15,888 4,500 
วันที่ 22 - 26 มกราคม 2563 15,888 4,500 
วันที่ 29 มกราคม – 02 กุมภาพันธ 2563 15,888 4,500 
วันที่ 05 - 09 กุมภาพันธ 2563 
(วันมาฆบูชา) 16,888 4,500 

วันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ 2563 15,888 4,500 
วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ 2563 15,888 4,500 
วันที่ 26 กุมภาพนัธ - 01 มีนาคม 2563 15,888 4,500 
วันที่ 04 - 08 มีนาคม 2563 15,888 4,500 
วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2563 15,888 4,500 
วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2563 15,888 4,500 
วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2563 15,888 4,500 
วันที่ 01 - 05 เมษายน 2563  15,888 4,500 
วันที่ 08 - 12 เมษายน 2563  15,888 4,500 
วันที่ 15 - 19 เมษายน 2563  15,888 4,500 
วันที่ 22 - 26 เมษายน 2563  15,888 4,500 
วันที่ 29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563  15,888 4,500 

 
ราคานี้ไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 350 หยวน/ทริป/ทาน   

ในสวนคาทิปหัวหนาทัวรทานละ 400 บาท/ทริป/ทาน (เด็กชําระคาทิปเทาผูใหญ) 
 
วันแรก      กรุงเทพมหานคร-ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ-สนามบินลี่เจียงซานย่ี-

เมืองลี่เจียง 
10.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 

เคานเตอร W สายการบินลัคกี้แอร (8L) โดยมีเจาหนาท่ีคอยจัดเตรียมเอกสาร
การเดินทางและนําทานโหลดสัมภาระ 



 

 

13.15 น. ออกเดินทางสู สนามบินลี่เจียงซานย่ี ประเทศจึน โดยสายการบิน LUCKY 
AIR  เที่ยวบินที่ 8L826 (ใชระยะเวลาบนิประมาณ 3 ช่ัวโมง 15 นาท)ี 
(คาทัวรบริการนํ้าดื่มทานละ 1 ขวด ไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สายการบินมี
บริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 

16.30 น.  เดินทางถึง สนามบินลี่เจียงซานย่ี ประเทศจึน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร เรียบรอยแลวนําทานรับสัมภาระ (เวลาทองถิ่นประเทศจีน เร็วกวา
ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
เมืองลี่เจียง เปนเมืองซึ่งตั้งอยูในหุบเขาท่ีมทีัศนียภาพงดงามเปนถิ่นที่อยูของชาว
นาซีถือเปนชนกลุมนอยที่มีความนาสนใจท้ังทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชน 
การมีโครงสรางทางสังคมแบบสตรีเปนใหญ นอกจากน้ันยังมีอักษรภาพอันเปน
เอกลักษณอีกดวย  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1)   
ที่พัก โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรือเทยีบเทาระดับ 4 ดาว  
วันที่สอง      ลี่เจียง-จงเตี้ยน (แชงกรีลา)-เมืองโบราณจงเต้ียน-จงเตี้ยน (แชงกรี

ลา)-เตอชิง-โคงแรกแมนํ้าแยงซีเกียง-ยอดเขาหิมะไป�หมาง 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
 นําทานเดินทางสู เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีลา) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 

ช่ัวโมง) ซึง่อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนตดิกับ
อาณาเขตนาซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยูหางจาก
นครคนุหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปดวยธรรมชาติที่งดงามของป�าไมทุง
หญาภูเขาทะเลสาบและสัตวนานาชนิด ดวยภูมิประเทศรวมกบัทัศนียภาพที่งดงาม 
สถานที่แหงน้ีจึงไดชื่อวา “ดินแดนแหงความฝน” 
นําทานชม เมืองโบราณจงเต้ียน (เมืองโบราณแชงการีลา) ศูนยรวมของ
วัฒนธรรมชาวธิเบต ลักษณะคลายชุมชนเมืองโบราณธิเบต ซึ่งเต็มไป  ดวยรานคา
ของคนพื้นเมือง รานขายสินคาท่ีระลึกมากมาย                                                                                   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  
บาย  นําทานเดินทางสู เมืองเตอซิง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ช่ัวโมง) เปน

อําเภอที่ต้ังอยูเหนือสุดของภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ดาน



 

 

ตะวันตกเช่ือมกบัเขตปกครองตนเองทิเบต ดานตะวันออกตดิกับมณฑลเสฉวน 
เทือกเขานูซานที่ยาวแคบ และแมน้ําลานชางเจียงที่เชี่ยวกราก ขนานกันเปนแนว
ยาวจากเหนือลงใต ประกอบเปนภูมปิระเทศภูดอยหุบเขาที่มีลักษณะพิเศษ ภูเขา
หิมะ ธารน้ําแข็ง และเต็มไปดวยป�าดงที่หนาทึบ เน่ืองจากมีสภาพแวดลอมที่เงียบ
สงบ                                    อากาศสดชื่น เมืองเตอชิงไดพฒันาเปนแหลง
ทองเที่ยวพักผอน หยอนใจซึ่งเปนที่นิยมชมชอบของผูคนที่เสาะแสวงหาธรรมชาต ิ
ในแตละปจะมีหิมะตกเฉลี่ยที่ 56 วัน โดยบางปที่ตกมาก จะมีหิมะตกมากถึง 101 
วัน และบางปที่หิมะตกในปรมิาณมาก จํานวนวันที่มีหิมะทับถมจะมากถึง 84 วัน
ตอป ทําใหเตอชิงเปน "เมืองหิมะบนที่ราบสูง" สมดังชื่อถาหิมะตกหนักเพียงตกแค
คืนเดียวหิมะก็สามารถปกคลมุสิ่งปลูกสรางสูงๆต่ําๆในตัวเมือง และพื้นท่ีแอง
กระทะระหวางภูเขา วาดตามองไป จะเห็นเปนโลกสีเงินขาวโพลนสุดสายตา 

 ระหวางทางแวะชม โคงแรกแมนํ้า
แยงซีเกียง ถือเปนแมน้ําสายสําคัญ
ที่เปรียบเสมือนเสนเลือดที่หลอเล้ียง
ประเทศจีน ไหลลงมาจากที่ราบสูงชิง
ไห-ทิเบต มากระทบกับภูเขาไหหลอ 
ทําใหทิศทางของแมน้ําหักโคงไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเปน
โคงน้ําที่สวยงาม แมน้ําแยงซีที่ไหล
ผานเมืองลี่เจียงชวงน้ีมชีื่อวา จินซา หรือเรียกเต็มๆวา จินซาเจียง แปลวา แมนํ้า
ทรายทอง จุดน้ีเองที่แมน้ําไดหักโคงขอศอกเปนโคงแรก ทําใหไหลแยกจากแมน้ํา
สาละวินและแมน้ําโขง ไปทางทิศตะวันออก กอใหเกิดอารยธรรมจนี ที่ยิ่งใหญเมื่อ
หลายพันปมาแลว กลาวกันวาถาไมมีโคงน้ําแหงน้ีก็อาจไมมีอารยธรรมจีนอันเกรียง
ไกร อีกทั้งจุดนี้ยังเปนจุดยุทธศาสตรที่ขบวนทัพของขงเบง และกองทัพกุบไลขาน 
ใชเปนจุดขามแมน้ําแยงซีไปทําศึกกบัศัตร ู และเหมาเจอตงไดใชเสนทางน้ีเดินทัพ
ทางไกลหนีการลอมปราบของพวกกกมินตัง๋ ในสมัยสงครามปฏิวัตวิฒันธรรมจีน  

 นําทานเดินทางตอไปยัง เมืองเตอชิง ลัดเลาะวิ่งผานทิวเขาขนาดมหึมา ชมทิวทัศน
ธรรมชาติที่มโหฬารตระการตาบนเสนทางคดโคงไปตามหนาผา ภาพที่ปรากฏตอ
หนาคือ ภูเขาหิมะไป�หมาง สูง 4,450 เมตร เสนทางน้ีตัดผานเทือกเขาหิมะ ผาน



 

 

ป�าสนบนภูเขาท่ีปกคลุมดวยหมิะ นับเปนเสนทางท่ีงดงามที่สุด บางคนเรียก
เสนทางน้ีวา ถนนไตขอบฟ�า เปนแหลงกําเนิดพืชพันธุหายาก อาทิ ไมสน ตนอาซา
เลีย สตัวป�าหายากอยางลิงสีทอง และแพนดาเล็ก 

 เมืองเตอชิง เปนเมืองที่ต้ังอยูในหุบเขามีความสูงถึง 4,000 เมตร มีพื้นท่ี 7,596 
ตารางกิโลเมตร มปีระชากร 56,532 คน นับเปนดินแดนศักด์ิสิทธ์ิแหงชาวทิเบต 
ที่น่ีคือเขตภูเขาหิมาลัยดานจีน ซึ่งซอนตัวอยูชายคาโลก ที่น่ีมียอดเขากาเคโบ 
(Kagebo Peak) สูง 6,740 เมตร เปนยอดเขาสูงที่สุดของยูนนาน เปนยอดเขา
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต จากทั่วสารทิศตองเดินทางมาจาริกแสวงบญุกันทุกป เมือง
เตอชิงอยูทามกลางหุบเขาระหวางเทือกเขาหิมะเหมยลี่และไป�หมาง เปนเมืองที่
เจริญแหงสุดทายกอนพนเขตยูนนานเขาไปสูทิเบต เปนเมืองที่อยูเหนือสุดของยูน
นาน ถึงประตูเมืองเตอชิง มีสถูปแบบทิเบตอยู 2 องค และเกงจีนซึ่งเปนจุดให
นักทองเที่ยวไดชมภาพพาโนรามาของภูเขาหิมะเหมยหลี่ท่ีปรากฏอยูเบื้องหนา 
สวนเบ้ืองลางคือธารน้ําแข็งหมิงหยง 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4)   
ที่พัก  โรงแรม MIN ZHU HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่สาม      ภูเขาหิมะเหมยลี่สะทอนแสง-วัดเฟยไหล-หมูบานหมิงหยง-ธาร

นํ้าแข็งหมิงหยง (รวมรถแบตเตอรี)่-เตอชิง-จงเตี้ยน 

นําทานชมภาพแหงความสวยงามของ ภูเขาหิมะเหมยลี่ในยามเชา เม่ือดวง
อาทิตยโผลรับวันใหมในวันที่ทองฟ�าสดใส แสงจากดวงอาทิตยจะสะทอนกับ
นํ้าแข็งบนภูเขาหิมะเหมยลี่กลายเปนสีทองสวยงามใหทานไดเก็บภาพ
ประทับใจตามอัธยาศัย 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
นําทานเดินทางสู วัดเฟยไหล อยูหางจากเมอืงเตอชิงประมาณ 4 กิโลเมตร เปนวัด
ทิเบตที่สําคัญอีกวัดหน่ึง เน่ืองจากเปนวัดที่ชาวทิเบตมักจะเดินทางมาสักการะบูชา
ภูเขาหิมะอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยูเบ้ืองหนา เปนวัดท่ีสรางขึ้นมานานกวาพันปแลว ตัง้แต
สมัยที่มีการเผยแพรพระพุทธศาสนาเขามายังทิเบตในชวงแรก เปนวดัที่ไมมี
พระสงฆจําพรรษาอยูท่ีวัด โดยในวัดจะมีสถปูที่ใชเปนเตาเผาดอกไม เพ่ือเปนการ



 

 

สักการะตอส่ิงศกัดสิทธิ์ และที่วัดแหงน้ียังสามารถมองเห็นภูเขาหิมะเหมยหลี่ไดอีก
ดวย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)  
บาย นําทานเดินทางลัดเลาะไปตามไหลเขา ถึง หมูบานหมิงหยง เปนหมูบานที่ต้ังอยูริม

แมน้ําที่ละลายมาจากธารน้ําแข็ง ปจจุบันหมูบานไดกลายเปนเขตทัศนียภาพที่มี
ชื่อเสียงและไดรับความนิยม จากนักทองเท่ียวเปนอยางมากในปจจบุัน สําหรับการ
ทองเที่ยวในเขตรอบๆหมูบานน้ัน นักทองเที่ยวท่ีมาเยือนจะตองไมพลาดไปชม
ความยิ่งใหญของ “ธารน้ําแข็งหมิงหยง” นําทานเปลีย่นบรรยากาศโดยการนั่งรถ
แบตเตอรี ่ ขึ้นสู ธารน้ําแข็งหมิงหยง ที่ต้ังอยูในละติจูดที่ต่ําที่สุดของจีน และยัง
เปนธารน้ําแข็งที่มีอายุนับลานป ธารน้ําแข็งหมิงหยงน้ันทอดตวัจากบนภูเขาหิมะ
เหมยหลี่ บนความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 6,740 เมตร ลงมายงัเขตป�าไมที่อยู
ดานลางที่ระดับน้ําทะเล 2,700 เมตร ดวยความยาว 11.7 กิโลเมตร และมีความ
กวางประมาณ 500 เมตร นับเปนธารน้ําแข็งที่ทอดตัวลงมาทางทิศใตมากที่สุด
ของจีน ธารน้ําแข็งหมิงหยงเปนธารน้ําแข็งที่ใหญที่สุด เกิดจากการทับถมของหิมะ
บนยอดเขาคาวากาโปท่ีเคลื่อนตัวอยางชาๆ จากความสูง 5,500 เมตร ลงมาสู
แมน้ําแข็ง (river of ice) ที่ระดับความสูง 2,700 เมตร ธารน้ําแข็งหมิงหยงยาว 
11 กม. กวาง 500 เมตร การทับถมของหิมะหรือในชวงสภาพอากาศเย็นจัด หยาด
น้ําจากฟ�าที่ตกลงในบรเิวณยอดเขาคาวากาโปจะอยูในรูปของหิมะหรือฝนน้ํา แข็ง 
จะสะสมรวมตวักันหนามากขึ้น เกิดการอัดตัวและตกผลึกใหมของหิมะ สวนที่อยู
ขางลางจะหนืดและคอยๆ เคลื่อนท่ีลงสูท่ีตํ่าอยางชาๆ ตามแรงดึงดดูของโลก 
ลักษณะดังกลาวเรียกวา "ธารน้ําแข็ง" แตเน่ืองจากภาวะโลกรอนท่ีทวีความรุนแรง
มากขึ้นเร่ือยๆ ทําใหการละลายของธารน้ําแข็งที่ขยายตัวเร็วขึ้น ทําใหธารน้ําแข็งน้ี
มีการหดตัวราวปละ 50 เมตร  
นําทานเดินทางกลับสู เมืองจงเต้ียน (แชงกรีลา) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
4.30 ช่ัวโมง) ซึ่งเปนเมืองที่อยูติดกับ ทิเบต ลักษณะของเมืองแหงน้ีจะเปนใน
ลักษณะภูเขาที่ราบสูงที่สวยงาม จนไดชื่อวา “แชงกรีลา” โดยชื่อแชงกรีลาน้ันมา
จากภาษาธิเบต หมายถึง หนทางนําไปสูดวงตะวันและดวงจันทรโดยดวงจิต และ
แปลอีกความหมายหน่ึงวา ดินแดนอีกดานหน่ึงของโลกหรือแดนสวรรคบนโลก 

 



 

 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (7) 
ที่พัก โรงแรม GRACE HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 
วันที่สี่     ทุงหญานาพาไห-ชองแคบเสือกระโจน-จงเตี้ยน-ลี่เจียง-รานบัวหิมะ-เมือง

โบราณลี่เจียง 
** OPTION SHOW : โชวพ้ืนเมือง Lishui Jinsha (โชวลี่สุยจินซา)** 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 
นําทานชมวิว ทุงหญานาพาไห ใหทานชมทศันียภาพอันสวยงามของทิวทัศนทุง
หญากวางใหญที่มีฝูงจามรี แพะ และดอกไมตามฤดูกาล สัมผัสอากาศที่แสนบริ
สุทธ 
 นําทานชม ชองแคบเสือกระโจน ซึ่งเปนชองแคบชวงแมน้ําแยงซีไหลลงมาจากจิน
ซาเจียง(แมน้ําทรายทอง) เปนชองแคบทีม่ีน้ําไหลเช่ียวมาก ชวงที่แคบที่สุด
ประมาณ 30 เมตร ตามตํานานเลาวา ในอดีตชองแคบเสือน้ีสามารถกระโดดขาม
ไปยังฝم�งตรงขามได จึงเปนที่มาของ “ชองแคบเสือกระโจน” 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)  
บาย นําทานเดินทางกลับสู เมืองลี่เจียง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เมือง

เล็กๆ ที่ต้ังอยูทามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของตาหลี่ มีอากาศหนาวเย็นตลอดป 
นําทานชม รานบัวหิมะ สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และ
แมลงกัดตอยถือไดวาเปนยาสามัญประจําบานเลยทีเดียว 
 นําทานเดินทางสู เมืองโบราณลี่เจียง ดานหนาจะมีกังหันวิดน้ําขนาดใหญตั้งโดด
เดนเปนสงา เปนเหมือนสัญลักษณของเมืองเกาลี่เจียง ภายในเมืองเกาล่ีเจียงน้ัน
งดงามไปดวยสถาปตยกรรมบานเรือนสไตลจนีเกาแกที่หาชมไดยาก และไดรับการ
อนุรักษไวอยางด ี บางหลังเหมือนโรงเต๊ียมโบราณที่เราเคยเห็นตามหนังจีนยอน
ยุค ใหทานอิสระตามอัธยาศัย 

 OPTION SHOW : โชวพ้ืนเมือง Lishui Jinsha (โชวลี่สุยจินซา) ราคา 
1,500 บาท/ทาน 

 โชวในโรงละคร เปนโชวเกี่ยวกับวัฒธรรม ซึ่งเปดการแสดงมากกวา 5,000 
ครั้งและมีผูชมมากกวา 2 ลานคน เวลาในการชมโชวประมาณ 1 ช่ัวโมง ขึน้อยู



 

 

กับจํานวนนักทองเที่ยวและการจราจรในวันน้ันๆ) สามารถตดิตอไดที่ไกด
ทองถิ่นหรือหัวหนาทวัร/ สําหรับทานที่ไมไดซื้อทัวรเสริม ทานสามารถเดิน
อิสระถายรูปไดที่เมืองโบราณลี่เจียง  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน (10)   
ที่พัก โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรือเทยีบเทาระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่หา   สนามบินลี่เจียงซานย่ี-ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) 
 
เชา  บริการอาการเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (11) 

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินลี่เจียงซานย่ี เพ่ือเดินทางกลับสู
ประเทศไทย  

10.00 น. เหินฟ�าเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสาย
การบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L825 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 1 ช่ัวโมง 
25 นาที) 
(คาทัวรบริการนํ้าดื่มทานละ 1 ขวด ไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สายการบินมี
บริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 

11.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
พรอมความประทับใจ 

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

 

 



 

 

หมายเหตุ :    ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือรวมโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง  ในนามของราน
รัฐบาล คือ รานบัวหิมะ ซึ่งจําเปนตองระบไุวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทาง
บริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรฐับาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทาน
แวะชม ซื้อหรือไมซือ้ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิน้ 
และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการ
แยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก
ทานเปนจํานวนเงิน 400 หยวน/ทาน/ราน 
 

**ราคาสําหรับลูกคาที่ไมตองการตั๋วเคร่ืองบิน 10,888 บาท** 
ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ)  ทานละ 3,888.- 

ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน และวีซา 
* ทานใดมีไฟลทบนิภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 

** ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึ้นอยูกบัสภาพ
การจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จงึขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยว
ตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม 

✔ คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัตามรายการที่ระบ ุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษี
น้ํามัน 

✔ คารถโคชปรบัอากาศ  
✔ คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ คนละ 1 ชิ้น ไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกําหนด 

และถือขึ้นเครื่องได 1 ชิ้นไมเกิน 5 กก. 
✔ โรงแรมที่พักตามที่ระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
✔ คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    



 

 

✔ คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
✔ คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
✔ คาเบี้ยประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน แบบธรรมดา 4 วันทําการ ทานละ 2,200 
บาท/ วีซาจีนแบบดวน 2 วันทาํการ ทานละ 3,500 บาท (ในกณีที่ภายหลังมีการ
ประกาศใหสามารถทาํวีซากรุปเขาเมืองลี่เจียงได และทานมีความประสงคจะทําวีซา
กรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน  มีคาใชจายทานละ 1,500 บาท  (สําหรับพาสสปอต
ไทย และเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 

× คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 350 หยวน/ทริป/ตอทาน  ในสวนคาทิป
หัวหนาทัวร ทานละ 400 บาท ตอทริป/ลกูคา (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 

× คาทําวีซาชาวตางชาติที่ไมไดรับการยกเวนยืน่วีซาหมูคณะ ลูกคาตองเปนผูดําเนินการยื่นวี
ซาเอง ทางบริษัทฯไมสามารถแทรกแซงได) 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซกัรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมกีารปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้น ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมตามความเปนจริง กอนการเดินทาง 

× คาวีซาจนีสําหรับชาวตางชาติ 
× คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
× คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
เดินทางขึ้นตํ่า 25 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดนิทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  



 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 
★ มัดจําทานละ 8,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา

การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

★ สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
● หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
● หากชําระไมครบตามจาํนวน บรษิัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิโดยไม

มีเงื่อนไข 
● เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถอืวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
● หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
● สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบาง
, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด
ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถงึ เมื่อทานออกเดินทางไปกบัคณะแลว ถา
ทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไม
อาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 



 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีม่ีผูรวมคณะ
ไมถึง 25 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ
, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตจุากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจดัหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูทีพ่ัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  



 

 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมมคีาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดลุย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
 
 
หมายเหตุ :  การขอวีซาจีนแบบธรรมดา 4 วันทําการ  ทานละ 2,200 บาท         
   การขอวีซาจีนแบบดวน       2 วนัทําการ  ทานละ 3,500 บาท  

**ไมนับรวมวันนัดเรียกเก็บเอกสาร** 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  

กรุณาจัดสงเอกสารฉบับจริงใหบริษัทฯ  
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุโดยนับ

จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรับวีซาจีน กรณุา
ถายสําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวีซาจีน จัดสงใหกบัทางบริษัทฯ ** (หมาย
เหตุ : หนังสอืเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาที่ตรวจคน
เขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)  
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเตม็   
3. รูปถายหนาตรง รูปสขีนาด 1.5 X 2 นิ้ว พ้ืนหลังสีขาวเทานั้น ย้ิม

หามเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนาและใบหูทั้งสองขางชัดเจน และ
หามสวมเสื้อสีขาว เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชดุ
ขาราชการ ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน 
เเวนสายตา รูปถายมีอายุไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใช
สติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร ** หามขีดเขียน แม็ก 
หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไมสามารถใชงานได ** 



 

 

4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทาน
เอง)  
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 

5.1 เดินทางพรอมพอแม  / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   
5.1.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัว
จริง 

  5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  5.1.4 กรณีชื่อไมตรงกบัสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
5.2 เดินทางพรอมญาติ   

5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัว
จริง 
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
5.2.4 กรณีชื่อไมตรงกบัสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําท่ีเขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

      หมายเหตุ :  
● กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ และหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทาง

ตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดง
ตนที่สถานทูตจีน 

● สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 
ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยืน่วีซา 

● เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดงัน้ันกรณุาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

● โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบยีบการยืน่เอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครัง้บริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

● ผูท่ีประสงคจะใชหนังสอืเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และ
ยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวย



 

 

ตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไมทราบกฎกตกิาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร 
APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจ
ตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย 

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซา
ใหได) 

● หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน  ทานละ 5,500 บาท  
● หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ�าย

ขาย) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 

● ชื่อเปนชาย แตสงรปูถายท่ีดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
● นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
● นํารูปถายที่มีววิดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยนืเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
● นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : 

ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี 
ไอซแลนด อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย 

โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนีย  ไมสามารถขอวีซาดวนได) 

 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา** 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน 

กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้** 
เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.......................................SURNAME................................................ 
สถานภาพ       โสด   แตงงาน     หมาย      หยา    ไมไดจดทะเบียน   
   จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส.................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ)    
................................................................................................................ รหัสไปรษณีย................... 
.................................. โทรศัพทบาน.................................... 
มือถือ.................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................................
................................ รหัสไปรษณีย ...................โทรศัพทบาน..................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)....................................................... 
ตําแหนงงาน
................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ)…………………...….....…................ 
........................... ............................... รหัสไปรษณีย ................................โทร.................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน)     



 

 

กรณีปจจุบันทานเกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานที่ทํางานลาสดุกอนเกษียณ 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
..............................................................................................................................................
........................................................ รหัสไปรษณีย ........................... 
โทร................................................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่.............. เดือน.................ป......................   
ถึง วันที่...............เดือน...................ป................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม      ไมเคย       เคย  โปรดระบ ุ
เม่ือวันที่............... เดือน.................ป.......................  
ถึง วันที่...............เดือน.................ป................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุชื่อบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุชื่อสามี หรอื 
ภรรยา เทานั้น!! (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ) 
1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................... 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................... 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................... 
RELATION..........................................................................................................................  
หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอรโทรศัพท  เบอรที่ทํางาน  มือถือ  บาน และกรอกรายละเอียด
แบบสอบถามตามความเปนจริงเพ่ือใชในการขอย่ืนวซีา 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจ
ทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตวัทานเอง  จึงขออภัยมา ณ 
ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 



 

 

** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได  หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 
0-2245-7033 
  
 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร................................................................................ วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) ................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน    
(ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักทีใ่ชทั้งหมด.............หอง   
(TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรณุากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียง

ตามหองพัก) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วันเกิด (ว/ด/
ป) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร  ◻ ไมทานเน้ือวัว ◻ ไมทานเน้ือหมู ◻ ไมทานสัตวปก  

◻ ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ ............................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 
 

(..............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 


