
 

 

รหสัทวัร BID2000326 
ทัวรจีน มหัศจรรย...ลี่เจียง ตาหลี่ แชงกรีลา ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน (8L) 
เมืองโบราณตาหลี่ • ผานชมเจดียสามองค • ชองแคบเสือกระโจน • เมืองโบราณจงเตี้ยน(แชงกรี
ลา)  • วดัลามะซงจานหลิง • เมอืงลี่เจียง อุทยานนาหยก • เมอืงโบราณซูเหอ • อุทยานภูเขาหิมะ
มังกรหยก • ทะเลสาบไป�สุยเหอ • ชมโชวจางอ้ีโหมว “Impression Lijiang” สระมงักรดํา • 
เมืองโบราณล่ีเจียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
วันแรก กรุงเทพ • ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ • ทาอากาศยานลี่เจียงซันย่ี • 

เมืองตาหลี่       ไ (-/-/เย็น) 
 
10.00 น. พรอมกนัที ่ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 3 Row E 

เคานเตอรสายการบนิลคักีแ้อร  
Lucky Air (8L) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกดานเอกสารและการ
เช็คอินแกทุกทาน 

13.15 น. ออกเดินทางสู เมืองลี่เจียง ประเทศจีน โดยเที่ยวบิน 8L 826  (ใชเวลาบิน 2 
ช่ัวโมง 30 นาที+) 

 (บริการน้ําดื่มทานละ 1ขวดบนเครื่อง) 

 

 



 

 

16.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานลีเจียงซันย่ี ประเทศจีน (เวลาทองถิ่นเรว็กวาประเทศ
ไทย 1 ชัว่โมง)  ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืงและศุลกากร และรับกระเป�าสัมภาระ
เรียบรอยแลว นําทานเดินทางจาก เมืองลี่เจียง สู เมืองตาหลี่(ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองเกาแกต้ังอยูบริเวณที่ราบลุมระหวางทะเลสาบเออไห
ทางดานตะวันออก ต้ังอยูทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานทางภาค
ตะวันตกเฉียงใตของจีนและเทือกเขาชางซานทางดานตะวันตก เปนที่ต้ังถิ่นฐานของ
ชาวไป�และชาวอ้ีมาต้ังแตสมัยโบราณ ปจจุบันน้ี ตาหล่ีเปนแหลงทองเที่ยวที่สาํคัญซ่ึง
ดึงดูดนักทองเที่ยวทัง้จากในและตางประเทศ 

เย็น ไ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม WEI SELECT HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีส่อง เมืองโบราณตาหลี่ • ผานชมเจดียสามองค • ชองแคบเสือกระโจน •  เมือง

โบราณจงเตี้ยน (แชงกรลีา)  (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                              
 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 

นําทานเที่ยวชมเมืองโบราณตาหลี่  อยูหางจากเมืองตาหลี่ประมาณ 13 กิโลเมตร 
สรางขึ้นเมื่อกวา 1,000 ปกอน แตเมืองโบราณยังคงอยูในสภาพคอนขางสมบูรณ 
ตาลี่แหงน้ีไดรับฉายาวาเปนเมืองทีต้ั่งอยูทามกลางหุบเขาทีม่ีทศันียภาพอันสวยงาม 
ไดรับการขนามนามวาเมืองแหงลม ดอกไม หมิะ และพระจันทร ปจจุบันกลายเปน
ถนนยานการคาทีม่คีวามเจริญอยางมาก สองขางถนนเต็มไปดวยรานคาตาง ๆ จะมี
พอคาแมคาที่แตงกายประจําชนชาติไป�มาขายสินคาพื้นเมืองตาง ๆ เชน หินออนตาห



 

 

ลี ่ผาพื้นเมือง และเคร่ืองเงิน ใหทานไดเลือก
ชมเลือกซื้อของฝากกัน จากน้ันนําทาน
เดินทางไปยงัจดุหมายตอไประหวางทางผาน
ชมเจดียสามองค วัดฉงเซิง่ 
ที่เปนเหมอืนสัญลักษณเมืองตาหล่ี ต้ังโดด
เดนอยูริมทะเลสาบเออไห เจดียน้ีต้ังอยูหาง
จากเมืองโบราณตาหลี่ไปทางทศิเหนือ
ประมาณ 1 กิโลเมตร เจดียองคหลักช่ือวาเจดียเชียนหลินถา สูงประมาณ 70 เมตร 
มี 16 ช้ัน สรางในสมัยราชวงศถัง อีกสององคซายขวาสรางเพิม่เตมิในภายหลงัสมัย
ราชวงศหยวน เจดียทัง้สามองคที่แมสรางคนละสมัยแตมีรูปทรงที่สอดรับกลมกลืนกัน
และอายุเกาแกกวา 1,000 ป  
นําทานเดินทางสู เมืองแชงกรลีา (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  ระหวาง
ทางนําทานแวะชมชองแคบเสือกระโจน หรือชาวจีนเรียกวา หูเที่ยวเสีย ต้ังอยู
ระหวางทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเต้ียน เปนรองน้ําเช่ียวในหุบเขาชวง
แมน้ําแยงซทีี่ไหลลงมาจากจินซาเจียงหรือแมน้ําทรายทอง มีแกงอันตรายถึง 18 แหง  
 



 

 

จึงไมมีใครกลาลองแกงในแถบน้ีและเปนหน่ึงในหุบเขาเหนือแมน้ําที่ลึกที่สุดในโลกคือ
ประมาณ 3,900 เมตร ชวงที่แคบที่สดุประมาณ 30 เมตร ตามตาํนานเลาวา ใน
อดตีชองแคบน้ีมีเสือกระโดดขามไปยงัฝم�งตรงขามได เน่ืองจากกลางแมน้ําบริเวณน้ีมี
หินที่เรียกวา “หินเสือกระโดด” ซึ่งกอนหินมีความสูงกวา 13 เมตร จงึเปนทีม่าของ 
“ชองแคบเสือกระโจน” น่ันเอง 
 

 
 
เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 

นําทานเดินทางสู เมืองแชงกรลีา (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมอืงหน่ึง
ของจีนในจังหวดัปกครองตนเองชนชาติทิเบต ต๋ีช่ิง เขตเมอืงจงเต้ียน ภมูิประเทศเปน
ที่ราบทุงหญามีภูเขาลอมรอบ แชงกรีลามีช่ือเสียงโดงดังไปทัว่โลก 



 

 

หลังจากเจมส ฮิลตัน นักเขียนชาวอังกฤษไดเขยีนบรรยายถงึเมืองสมมติแหงหน่ึงวา
เปนดินแดนอันสงบและอยูบนที่สูงใกลขอบฟ�าลงในหนังสือ Lost Horizon และ
ตอมาไดขอสรุปวาคือที่น่ีเอง ทางการจีนไดมีการเปล่ียนช่ืออยางไมเปนทางการจาก
เมืองจงเต้ียนและบริเวณที่ใกลเคียงมาเปนแชงกรีลาในชวงประมาณป ค.ศ. 2001 
ซึ่งคาํวา “แชงกรีลา” เปนภาษาทิเบต แปลวา ดินแดนที่สวยงามราวกบัสรวงสวรรค 
นําทานเดินทางเที่ยวชมเมืองโบราณจงเตี้ยน เปนศูนยรวมของวัฒนธรรมชาวทิเบต
ลักษณะคลายชุมชนเมืองโบราณทิเบต บานเรือนเปนบานไมปลกูสรางตอเน่ืองกนัไป
เปนแนวยาว ปจจุบันดัดแปลงไปเปนรานคาของคนพื้นเมืองและรานขายสินคาสําหรับ
นักทองเที่ยว 

 
คํ่า  ไ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม TAN SHANG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 
 
วันทีส่าม วัดลามะซงจานหลงิ (รวมรถแบตเตอรี)  • เมืองลี่เจียง •  อุทยานน้ําหยก  •  

เมืองโบราณซูเหอ  •  รานบัวหิมะ   (เชา/กลางวัน/เย็น) 
 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู วัดลามะซงจานหลงิ (รวมรถแบตเตอรี)  เปนวดัใหญที่สาํคญัของ
เมืองแชงกรีลา เปนวดันิกายลามะแบบทิเบตทีใ่หญที่สุดในมณฑลยูนนาน สรางขึ้นใน



 

 

ป ค.ศ. 1679 ในสมัยดะไลลามะองคที่ 5 อายุเกาแกกวา 300 ป มพีระลามะจํา
พรรษาอยูกวา 700 รูป อยูหางจากตัวเมอืงจงเตี้ยนไปทางเหนือประมาณ 5 
กิโลเมตร มีโบราณวตัถมุากมาย รวมทั้งรูปปم�นทองสมัฤทธิ์ทีม่ีช่ือเสียงมากที่สดุ สราง
จําลองแบบจากพระราชวังโปตาลา ในกรุงลาซา จึงไดฉายาวา “วดัโปตาลานอย”                                                                                                                             

เที่ยง  ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองลี่เจียง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เขต
การปกครองทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นํา
ทานเขาชมอทุยานน้ําหยก ที่น่ีเปนหัวใจทางดานวัฒนธรรมของชนเผานาซี ภายใน
อุทยานมีประตูสวรรค รูปปم�นไมแกะสลักทีข่างขวาเปนพอ ขางซายเปนแม มบีอน้ําสี
เขียวมรกตที่ทางน้ําไหลมาจากภูเขาหมิะมงักรหยก ในบอน้ําแบบขั้นบันไดมปีลา
จํานวนมาก ใหทานไดสกัการะเทพเจาแหงธรรมชาตแิละบอน้ําศักด์ิสิทธิ์โดยโยน
เหรียญขอพรอีกดวย นอกจากน้ัน ยงัมีน้ําตกทีไ่หลไปตามไหลเขา แบงไดเปน 3 ช้ัน 
ช้ันแรกมช่ืีอวา “มงักรออกถํ้า” ช้ันที่สองช่ือ “มังกรเลนน้ํา” ช้ันที่สามช่ือ “มงักรโบย
บิน” และยงัมีตนไมเทวดาอายมุากกวา 500 ป ซึ่งเปนที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่
อีกดวย การตกแตงในอุทยานมคีวามสวยงามและสงบเปนอยางมาก ใหทานอิสระ
ถายรูปเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ัน  นําทานเดินทางสูเมืองโบราณซูเหอ หมูบานโบราณเล็ก ๆ มีแมน้ําชิงไหลผาน เปน
ยานชุมชนเกาที่สดุแหงหน่ึงของชาวนาซีเมื่อสมัยกอน ซึง่อยูหางจากเมืองลี่เจียงไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร จากเดิมวถิีชีวติของผูคนที่น่ีเนนการ
เพาะปลกู แตไดเปลี่ยนเปนวิถชีีวติการคาขายแทน ในอดีตเปนตลาดการคาเคร่ือง

หนังเปนจุดสําคัญของเสนทางชาและมายูนนาน หรือเรียกอีกอยางวา “เสนทางสาย 
ไหมใต”  มีรานคาเฟ�ทีน่าสนใจ ตกแตงแบบเมอืงโบราณอยูหลายแหง บรรยากาศ
เงียบสงบ ผูคนมีชีวิตเรียบงาย โดย ‘ซูเหอ’ มคีวามหมายวา รวบรวมเงินทอง 
เน่ืองจากดานหลังของหมูบานมีภูเขาทีม่ีลกัษณะซอนทับกันเหมือนเปนการเกบ็สะสม
เงินทอง จงึไดต้ังช่ือหมูบานตามช่ือของภูเขา และยังมคีวามหมายวา “หมูบานท่ีต้ังอยู
ภายใตภูเขาสูง” จากน้ันนําทานแวะชอปปงรานบัวหิมะ พรอมชมครีมเป�าซูถัง หรือที่
รูจักกันดีในช่ือ บัวหิมะ สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม  พุพอง และแมลง
กัดตอย เปนยาสามัญประจาํบานขนาดแทของชาวจีน 

คํ่า  ไ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

 



 

 

วันทีส่ี ่ อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเชาไป-กลับ)  •  ทะเลสาบไป�สุยเหอ (รวม
รถแบตเตอรี)   •  ชมโชวจางอี้โหมว “Impression Lijiang” (รวมคาเขาชม)  
•  สระมังกรดํา   •  เมืองโบราณลี่เจียง      (เชา/กลางวนั/เย็น) 

 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 

นําทุกทานเดินทางสู อทุยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเชาไป - กลบั)  เปน
อุทยานแหงชาติของจีนมีเทือกเขาทัง้หมด 13 ลูก โดยยอดเขาที่สูงที่สุดมคีวามสงูถึง 
5,596 เมตร เหนือระดบัน้ําทะเล ต้ังอยูบริเวณเขตปกครองตนเองอวีห้ลงนาซีทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจากตัวเมอืงลี่เจียง โดยเดินทางขึ้นเหนือเปนระยะทางประมาณ 
30 กิโลเมตรถงึทางเขาอุทยาน (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 1ช่ัวโมง) มีลักษณะเปน
ภูเขาสูงต้ังตระหงานทอดตัวยาวสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากแทบทุกจดุใน
เมืองลี่เจียง หากมองจากไกล ๆ จะเหน็ภูเขาเปนรูปคลายมังกรกําลงัเลื้อยอยู มหีิมะสี
ขาวราวกบัหยกขาวปกคลมุยอดเขาตลอดทัง้ป จึงเปนทีม่าของช่ือ อวี้หลงเสวี่ยซาน 
หรือ ภูเขาหิมะมังกรหยกน่ันเอง  จากน้ัน นําทานน่ังรถอุทยานไปยงัจดุขึ้นกระเชา
ใหญ สามารถน่ังได 6 – 8 ทาน ขึน้สูบริเวณจุดชมววิบนเขาหมิะมงักรหยกทีค่วามสูง
กวา 3,356 เมตร สงูกวาระดับน้ําทะเลถงึ 4,506 เมตร ไดรับการกลาวขานวาเปน
หน่ึงในทวิทศันที่งดงามที่สดุของแผนดินประเทศจีน 



 

 

จากน้ัน  นําทานเที่ยวชม ทะเลสาบไป�สุยเหอ (รวมรถแบตเตอรี) หรือทะเลสาบขาว อยูทาง
ตะวันออกของภูเขาหมิะมงักรหยก ที่น่ีเปนทะเลสาบสีเทอรควอยซ ความใสของผืน
น้ําเปนสีฟ�าระยิบระยับตัดกบัภูเขาหมิะมงักรหยกและภูเขาลกูเล็กลกูนอยเรียงราย
เปนฉากหลงั พื้นที่แบงออกเปน 3-4 โซน ทางอุทยานไดกอสรางขั้นบันไดหินเพื่อให
สายน้ําไหลลดหลั่นลงมาคลายน้ําตกเปนเชิงช้ันหินปูนสีขาวสวยงาม นอกจากน้ีที่ริม
แมน้ําทานยงัสามารถเชาขี่จามรีถายรูปกับวิวที่สวยงามดัง่ภาพวาดน้ี ดวยราคา
ประมาณ 50 หยวนอีกดวย 

เที่ยง  ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
  นําทานชมโชวจางอีโ้หมว “ IMPRESSION LIJIANG ”  (รวมคาเขาชมโชว)  

เปนการแสดงกลางแจงที่ ความสงูกวา 3,000 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ณ โรงละคร
ที่ออกแบบคลายโคลอสเซียมกลาย ๆ โดยมภีเูขา หมิะมงักรหยกเปนฉากหลงั ดวย
แสง ส ีเสียง และการแตงกายตระการตา จากการสรางสรรคของ ผูกาํกบัช่ือดังกอง
โลก ‘จาง อ้ี โหมว’ ที่ไดเนรมิตเวทขีนาดใหญสีแดงอิฐ ใชนักแสดงซึง่เปนชาวชนเผา
พื้นเมืองจริง ๆ กวา 600 ชีวติ จาก 16 หมูบาน มาเปนนักแสดงสมคัรเลน ทําการ
รอง เลน เตนรํา บอกเลาวถิีชีวิตของชาวเผานาซ ีและชาวเผาโมซวั โดยมภีูเขาหมิะ
มังกรหยกเปนฉากหลัง ไมมกีารใชเอฟเฟคพิเศษใด ๆในการโชว ทานจะไดสัมผัสวถิี
ของชนพื้นเมืองอยางแทจริง 



 

 

 
**เน่ืองจากบริษัท ฯไดอตัราคาตัว๋เขาชมแบบเหมาจายรวมทกุกรุปพีเรียดการเดินทาง 
หากมกีารปดการแสดงโชว IMPRESSION LIJIANG ไมวาดวยกรณีใด ๆ ที่ทาํให
เขาชมไมได บริษัท ฯ จะจดันําชมโชวพื้นเมอืง THE SOUND OF YUNNAN ในโรง
ละครทดแทนใหเทาน้ัน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไมสามารถคืนคาใชจาย
ใด ๆ ไดทั้งสิ้น** 

จากน้ัน  นําทานเขาชมสระมังกรดํา หรือทีช่าวจีนเรียกวา เฮยหลงถัน อยูในสวนยูฉวน
สาธารณะขนาดใหญ ต้ังอยูในตัวเมืองลี่เจียง หางจากตัวเมอืงเกาลี่เจียงไปทางทศิ
เหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มพีื้นที่ประมาณ 11,390 ตารางเมตร สรางขึ้นเมื่อป 
ค.ศ. 1737 ในชวงสมัยราชวงศชิง (เเมนจ)ู จดุเดนของที่น่ีคือ ความใสของน้ําที่ใสราว
ผืนกระจกขนาดใหญ มีเกงจีนกับสะพานขามทะเลสาบเปนองคประกอบ ฉากของ
ภูเขาหมิะมงักรหยกอยูดานหลัง บรรยากาศทีน่ี่เงียบสงบ มวีวิทวิทศันที่สวยงาม 
นอกจากน้ี ภายในสวนยังมีสถาปตยกรรมตาง ๆ ทีผ่สมผสานวฒันธรรมของชาวฮั่น 
ทิเบต และนาซี ไวดวยกัน ในสวนแหงน้ีมพีิพิธภัณฑศิลปะตงปา ดานในของ
พิพิธภัณฑมีสิง่ที่แสดงถงึวัฒนธรรมตงปามากมาย เชน รูปภาพตาง ๆ และอักษรตง
ปาซึ่งมีลกัษณะคลายกับอักษร Hieroglyphics ของอียิปตอกีดวย มีเร่ืองเลาขาน
ตอกันมาวา ในอดตีมคีนพบเหน็มงักรดําปรากฏกายใตน้ําบาง ผุดขึ้นมาจากสระน้ํา
บาง จึงเปนที่มาของช่ือสระแหงน้ีน่ันเอง 



 

 

นําทานเที่ยวชมเมืองโบราณลี่เจียง มช่ืีออยางเปนทางการวา เมืองโบราณตาเห
ยียน โดยทัง้เมืองคอืมรดกโลกที่ไดรับการประกาศจากยูเนสโก มอีายุยอนหลังไปถงึ
ราชวงศหยวนกวา 800 ปมาแลว เมืองโบราณน้ีกอสรางดวยไมไมมีกาํแพงเมือง 
เปนอาคารยาวบานแบบโบราณ ตอเน่ืองกันไปตามลําธารแผกระจายจนเกิดเปนเมือง
ขนาดใหญ โครงสรางของเมอืงเปนแบบยดืหยุนบานเรือนปลูกติด ๆ กัน ถนนภายใน 

 
เมืองปูดวยหินเรียบลื่นกอนใหญเรียงตัวกันเปนถนนแคบ ๆ พาดผานขนานไปกับลาํ
ธารเล็ก ๆ มตีนหลวิเปนทวิแถวพล้ิวไหวตามสายลม มีสะพานเล็ก ๆ หลากรูปแบบ
กวา 300 สะพานทอดตวัขามจากถนนเสนกลาง ทานสามารถเลือกลิม้รสจาก
รานอาหารมากมาย รวมทั้งชอปปم�งผลติภัณฑพื้นเมืองตาง ๆ เปนของฝาก โดยสินคา
ที่ระลกึที่น่ีมีอักษรตงปาของชาวนาซีเปนเอกลกัษณบนสินคาแทบทกุช้ิน ทัง้ยังประดับ
ประดาเมืองดวยอักษรน้ีอยูทัว่ไปทัง้เมืองเชนกนั สัญลักษณที่โดดเดนของเมืองโบราณ
ลี่เจียงคือ กงัหันน้ําขนาดใหญบริเวณจัตุรัสอวีเ้หอ และติดกันมแีผนป�ายพรอมลายมอื
ของอดีตประธานาธิบดีจีน เจียงเจอหมิน วา “เมืองเกาลี่เจียง มรดกโลกทาง
วัฒนธรรม” เพียงทานกาวผานประตูทางเขาเมืองเกาก็เหมอืนหลดุเขาไปอยูในโลกอีก
ใบด่ังยอนเวลากลบัไปในอดีต จนทาํใหผูมาเยือนรูสึกเหมือนถกูตองมนตสะกดกับ
ภาพความงดงามของมรดกโลกลํา้คาแหงน้ี  



 

 

คํ่า  ไ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สกุี้ปลาแซลมอน 
ที่พัก โรงแรม LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 
 
วันทีห่า  เมืองลี่เจียง • ทาอากาศยานลีเจียง ซันย่ี • ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ                     

 (เชา/-/-) 
 
เชา  ไ รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 
 บอกลาเมืองลี่เจียง นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานลี่เจียง ซันย่ี 
10.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดย สายการบนิลคักีแ้อร Lucky Air (8L) 
  เที่ยวบินที่ 8L 825 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) (บริการน้ํา

ดื่มทานละ 1ขวดบนเครื่อง) 
11.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พรอม

ความประทับใจ 
 
 
 
 



 

 

** โรงแรมทีพั่กและโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยูกับความเหมาะสม 
เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
โดยคํานึงถงึประโยชนและความปลอดภัยของลกูคาเปนสําคัญ** 
 
** นโยบายเพ่ือรวมสงเสริมสินคาพ้ืนเมือง คือรานผลติภณัฑ บวัหิมะ ซึง่จําเปนตองระบุไวใน
รายการทัวร เน่ืองจากมีผลตอราคาทัวรของทางบรษัิทฯ หากลกูคาทานใดไมรวมเดินทาง
ตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพ้ืนเมืองหรือรานของรัฐบาลตามที่ระบุไวในรายการทัวร 
ไมวาจะสาเหตใุดกต็าม ลูกคาตองชาํระคาชดเชยเพ่ิม รานละ 3,500 บาท ตอลูกคา 1 ทาน 
โดยไกดทองถิน่จะเปนผูเกบ็เงินจากลกูคาโดยตรง ** 

 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 

 
วันเดินทาง ราคา บินตรงสูลี่เจียง ตาหลี่ แชงกรีลา ภูเขาหิมะมังกรหยก 

สายการบินลัคกี้แอร (8L) 5 วัน 4 คืน 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

26 ก.พ. 63 1 มี.ค. 63 8L826 / 8L825 17,900 17,900 17,900 3,500 

11 มี.ค. 63 15 มี.ค. 63 8L826 / 8L825 17,900 17,900 17,900 3,500 

25 มี.ค. 63 29 มี.ค. 63 8L826 / 8L825 17,900 17,900 17,900 3,500 

1 เม.ย. 63 5 เม.ย. 63 8L826 / 8L825 17,900 17,900 17,900 3,500 

8 เม.ย. 63 12 เม.ย. 63 8L826 / 8L825 19,900 19,900 19,900 3,500 

15 เม.ย. 63 19 เม.ย. 63 8L826 / 8L825 19,900 19,900 19,900 3,500 

22 เม.ย. 63 26 เม.ย. 63 8L826 / 8L825 16,900 16,900 16,900 3,500 
 

อัตราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบนิไป-กลับพรอมกรุปตามรายการที่ระบุ กรงุเทพฯ-ลี่เจียง-กรงุเทพฯ สาย

การบนิ Lucky Air (8L) เปนตัว๋หมูคณะ 
  ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสทิธิ์เก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัขึ้นกอนวนั

เดินทาง) 



 

 

  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก. ตอ 1 ใบ (โหลดไดทานละ 1 ใบ) และถอืขึ้น
เครื่องได 1ชิน้น้ําหนักไมเกิน 5 กก. 

  คาโรงแรมตลอดการเดินทาง (พักหองละ 2 - 3 ทาน) (กรณีมาไมครบคูและไม
ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 

  คาอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น้ําดื่มบรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
  คารถโคชรับ – สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
  คาเบี้ยประกันอบุัติเหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  คาประกันอบุัตเิหตแุละคารกัษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีทีไ่ดรบัอุบตัิเหตุระหวางการเดนิทาง ไมคุมครองถงึการสญูเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง (ไมครอบคลุมถงึสขุภาพ การเจ็บ
ไขไดป�วย) 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
  คาทําหนังสือเดนิทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
  คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณทีี่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหาร และเครื่องดืม่ที่สัง่เพ่ิมพิเศษ, โทรศพัท - โทรสาร, มินิ

บาร ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบตัิภัยทางธรรมชาติ, การประทวง, 

การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงาน ทัง้ทีเ่มืองไทยและตางประเทศ ซึง่อยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบรษัิทฯ 

  คาทําวีซาชาวตางชาติทีไ่มไดรับการยกเวนย่ืนวีซาหมูคณะ ลูกคาตองเปนผูดําเนินการ
ย่ืนวีซาดวยตนเอง 

  คาวีซาจีนสําหรบัชาวตางชาติ และตางดาว 
  คาวีซา กรณ ีย่ืนวซีาทองเที่ยวจีนแบบเดี่ยว คาใชจายและบริการย่ืนแบบปกติ 4 วันทํา

การ  ทานละ 2,000 บาท  
            กรณี ย่ืนวซีาทองเที่ยวจีนแบบเดีย่ว คาใชจายและบรกิารย่ืนแบบปกติ 2 วัน

ทําการ  ทานละ 3,000 บาท  
(ราคาคาธรรมเนียมและบริการน้ีเฉพาะพาสปอรตไทยเทาน้ัน!! โปรดจัดเตรียมเอกสาร
ใหพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา และสงเอกสารใหบรษัิทอยางนอยที่สดุ 2 วนัทําการกอน



 

 

วันย่ืนจริง ไมนับรวมวันหยุด เสาร - อาทิตย วันหยุดทีส่ถานทูตประกาศและไมนับรวม
วันย่ืน ซึง่เอกสารจะอยูกบัสถานทูตไมสามารถดงึเอกสารกลบัมาระหวางตรวจพิจารณา
ได) 

  คาทปิไกดทองถิ่น, พนักงานขบัรถ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมตลอดทริป 1,700 บาท 
/ ทาน (เด็กชําระเทาผูใหญ)  

  คาทปิหัวหนาทวัรไทยแลวแตความพงึพอใจ 
 
เงื่อนไขการสาํรองที่น่ัง 
1. กรณุาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง ชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท (ชวง

เทศกาลกรณุาชาํระเต็มจํานวน) สวนที่เหลอืพรอมคาวซีาชําระกอนการเดินทางไมนอย
กวา 20 วัน มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิค์ณะออกเดนิทาง 15 ทานขึน้ไป มีหัวหนาทวัรไทย (ขนาดของ
กรุปไซสอาจปรบัเพ่ิมขึน้ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา) กรณีผูเดินทางมีไมถึง
จํานวนดงักลาว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เลื่อนวันเดินทาง 
หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 7 - 10 วันกอนการเดินทาง 

3. กรณียกเลกิ หากทานยกเลิกการเดนิทางหลังชําระคามัดจําหรือชําระเต็มจํานวนแลว 
การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทวัรเทากบัการยกเลกิทวัร ทางบรษัิทฯ ไมสามารถคืน
เงินไดทุกกรณี แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาใชสิทธิแ์ทนได โดยตองสงเอกสาร
ดําเนินการวซีาของเดินทางอยางนอย 10 วนักอนเดินทาง 

4. กรณีที่มีเดนิทางบนิภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตัว๋เครื่องบนิ, ตั๋ว
รถทวัร, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุครั้งกอนทําการออกตัว๋หรือชําระคา
ทัวร เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนา หากเกิดขอผิดพลาดใด ๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทกุ
กรณี 
 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  บรษัิทฯ มีสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
  เที่ยวบิน ราคา และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 



 

 

  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯ รบัเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บรษัิทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบรษัิทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบนิ, สายการ
บินยกเลกิบิน, การประทวง,  การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฏิเสธ
การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯ หรือเหตภุัยพิบัตทิาง
ธรรมชาติ (ซึง่ลกูคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ี ในกรณีที่เกิดเหตุสดุวสิัย ซึง่อาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

  ทางบรษัิทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว (ลกูคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข
น้ีในกรณทีี่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิททัวร) 

  ทางบรษัิทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบรกิารของทางบรษัิทฯ ไมครบ อาทิ 
ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทกุอยางทางบรษัิทฯ ไดชาํระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

  มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมมีสทิธิใ์นการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้น
แทนบรษัิทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบรษัิทฯ กาํกับเทาน้ัน 

  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิมจากทาน กรณีที่ทานไมสามารถไป
เขาชมรานจําหนายสินคาพ้ืนเมืองตามโปรแกรมทวัร เชน รานบัวหิมะ รานใบชา รานผา
ไหม รานหยกหรือจิวเวลรี ่ตามนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวและสรางรายไดใหทองถิน่
ขององคการทองเที่ยวทองถิ่น เน่ืองจากการเขาชมรานคาเหลาน้ีจะไดรบัการสนับสนุน
คาใชจายบางสวนจากองคการทองเที่ยวทองถิ่น ซึ่งมีผลทําใหคาทัวรถูกลง ดังน้ันหาก
ทานไมเขาชมรานใดรานหนึง่ทีร่ะบใุนโปรแกรมขางตนหรือทั้งหมด ยอมสงผลใหคาทวัร
แพงขึ้น เน่ืองทางทัวรไมไดรับการสนับสนุนคาใชจายที่เกิดการเขาชมรานคาฯ ซึ่งทาง
บรษัิทฯ จําเปนตองเรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมจากทานนอกเหนือจากที่ไดแจงไว 

  ทางบรษัิทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารดุจากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคืนคาบรกิารไม
วากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 



 

 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะ ไมสามารถนํามาเลื่อน
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึ้น ตาม
อัตราคาน้ํามันหรือคาเงนิแลกเปลี่ยน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดงักลาว 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯ หรือชําระ
โดยตรง ทางบรษัิทฯ จะถือวาทานไดยอมรบัในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวขางตน
น้ีแลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบนิพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทวัรทั้งหมด 

  ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะตองไมมีการชํารดุ เปยกน้ํา การขดีเขียนรปูตาง ๆ หรือ
แมกระทัง่ตราปم�มลายการตูน ทีไ่มใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรณุา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทกุครัง้ หาก ตม.ปฏิเสธการเขา - 
ออกเมืองของทาน ทางบริษทัฯ จะไมรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

  กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอนุญาตใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิง่ที่อยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

  กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบชัุดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชดัเจน สิง่น้ีอยูเหนือการควบคุมของ
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถกูปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

  รายการทัวรน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครั้งหนึ่ง หลังจาก
ไดรบัการยืนยันทีน่ั่งจากสายการบิน และโรงแรมทีพั่กในตางประเทศเปนที่เรียบรอย 
อยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทกุหนา
อยางถองแทแลวจงึชาํระคาใชจายเพ่ือประโยชนของทานเอง** 

 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซาทองเที่ยวแบบเดี่ยว (เฉพาะพาสปอรตไทยเทาน้ัน) 
  หนังสือเดินทางเลมจรงิ ทีม่ีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับเขา

ประเทศไทย และตองมหีนาวาง สําหรับประทบัตราวีซาและตราเขา - ออก อยางนอย 2 หนา



 

 

เต็ม   (ตองไมมกีารชํารุดใด ๆ ทัง้สิ้น มิเชนน้ันเจาหนาทีต่รวจคนเขา - ออกเมือง จะปฏิเสธ
การขอออกนอกประเทศของทานได) 

  รูปถาย รูปสีขนาด 2 น้ิว  พืน้หลังสขีาวเทาน้ัน หนาตรง เห็นหนาชัดเจน เหน็ใบหู ค้ิว ไมยิม้
เห็นฟน เกบ็ผมใหเรียบรอย หามสวมใสเคร่ืองประดบัใด ๆ เส้ือตองเปนสีเขม เปนชุดสภุาพ 
หามใสเสื้อแขนกดุ, เส้ือทีโ่ชวต้ังแตไหลลงมา, เส้ือซีทรู, เส้ือลกูไม, ชดุหนวยงานราชการ, ชุด
ครุย **รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิเทานั้น หามถายรูปเอง
และตองไมใชสติกเกอร รูปพิมพจากคอมพวิเตอร** 

  กรอกเอกสารในแบบฟอรมประกอบการย่ืนวีซาทายโปรแกรม กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษใหครบถวน เพื่อผลประโยชนของตวัทานเอง โปรดรับทราบวา หากสถานทตู
ตรวจสอบพบขอมูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวีซาเลมที่มปีญหา (สถานทตูมีการโทรศัพท
สุมตรวจ) 

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางพรอมบดิาหรือมารดา 
  สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายต่ํุากวา 6 ป ตองใชสูติบัตรตัวจริง 
  สําเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
  สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานบิดามารดา 
  กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางพรอมญาต ิ
  สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายต่ํุากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  สําเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
  สําเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบานบิดามารดา 
  กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
  ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกใหโดยเขตหรือที่วาการอําเภอเทาน้ัน โดย

แสดงความสมัพันธวาเกี่ยวของกบัผูเดินทางอยางไร ตองมีลายเซ็นของบิดาหรอืมารดา 

 

 

โปรดอานรายละเอียดขอมูลทีต่องทราบสําหรบัการย่ืนวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน 
1. สถานทูตจีนอาจมีการเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบอันเปนเอกสทิธิ์ของ

สถานทูต และบางครั้งบรษัิททวัรไมทราบลวงหนา 
2. วีซาผาน หรือ ไมผาน ขึน้อยูกับดุจพินิจของสถานทูตเปนผูพิจารณาทัง้หมด 
3. เอกสารเรียกเก็บเพ่ิมเติม กรณีขอวีซาเดี่ยว สาวประเภทสอง ดารา นักขาว 



 

 

  หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทบัและลายเซ็น 
  หนังสือช้ีแจงตัวเองเปนภาษาอังกฤษ ระบุวาไปเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
  สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจบัุน ขั้นต่ํา 50,000 บาท  
  สําเนาทะเบียนบาน + สําเนาบัตรประชาชน  

**กรณี สาวประเภทสอง  ผูเดินทางตองเดินทางมาโชวตัวที่สถานทตู** 
**กรณี ดารา และนักขาว ไมตองโชวตัว แตหากสถานทตูเรียก ตองมา** 
4. เอกสารเรียกเก็บเพ่ิมเติม กรณีขอวีซาของบุคคลที่เกิดที่จีน, ไตหวัน, ฮองกง, มาเกา 
ใบเปลี่ยนสัญชาติ / PASSPORT จีนเลมเกา / PASSPORT ไทยเลมเกา ทีม่ีวีซาจีนในเลม / 

ใบถิ่นทีอ่ยู / เอกสารอ่ืน ๆ หากมีโปรดแนบมาดวย / ในกรณีที่เอกสารหาย ตองไปแจงความ
ที่สถานีตํารวจและนําใบแจงความมาประกอบการยื่นวีซา 

** กรณีบุคคลที่เกิด จีน / ไตหวัน / ฮองกง / มาเกา   ไมไดใชเวลายื่นแค 4 วันทําการ 
ใชเวลากี่วันน้ันขึ้นอยูกับทางสถานทตูพิจารณา โปรดเผือ่เวลาสําหรับยื่นวีซา** 
5. ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบตัร APEC ในการเดินทาง และ

ยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผดิชอบใน                    การอนุญาตใหเขา - ออก
ประเทศดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใช
บัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจ
ตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทติย 

6. ผูถือพาสปอรตประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ ไมสามารถขอวีซา
ดวนได โดยมีประเทศดงัน้ี 

ออสเตรีย  เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี 
ไอซแลนด อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอรแลนด โปแลนด นอรเวย 
โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอรแลนด เอสโทเนีย 

7. สําหรับทานที่เคยเดินทางไป 24 ประเทศดงัน้ี ไมสามารถใชวซีากรุปเขาประเทศจีนได 
ตองย่ืนวซีาเดี่ยวอิสราเอล / อฟักานิสถาน / ปากีสถาน / อซุเบกิสถาน / ทาจิกิสถาน / 
เติรกเมนิสถาน / คาซัคสถาน / อิรัก / อิหราน / อียิปต / ซีเรีย / ซาอุดิอาระเบีย / 
เลบานอน / อินเดีย /  ศรีลงักา / ลิเบีย / ซูดาน / แอลจีเรีย / ไนจีเรีย / ตรุกี / เยเมน 
/ โอมาน / จอรแดน / โซมาเรีย 



 

 

 



 

 

แบบฟอรมกรอกเอกสารเพ่ือประกอบการย่ืนขอวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดใหครบถวน และตรงตามความเปนจริงเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS / MRS. / MR.) NAME ................................................................... 
SURNAME...................................................................... 
โทรศัพทมือถือของตนเองที่ติดตอได...........................................................อีเมล.................................................................... 
 
(กรุณาแจงเบอรที่ถกูตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตอาจจะมีการโทรเช็คขอมูล
โดยตรงกับทาน) 
 
สถานภาพ        โสด     แตงงาน      หมาย       หยา    
 จดทะเบียน      ไมไดจดทะเบียน       
ช่ือคูสมรส.......................................................................................................................ที่อยูปจจุบัน (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ
ใหญ)............................................................................................................................................... 
................................................................................................ รหัสไปรษณีย .................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)............................................................................................. 
.................................................................................................. รหัสไปรษณีย .................................โทร......................................  
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคย เดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมือง........................................................เม่ือวันที.่................เดือน.................................ป...........................   ถึง 
วันที่....................เดือน................................ป.......................... 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรอืไม   ไมเคย   เคย  โปรดระบุ
....................................................................เม่ือวันที.่...................เดือน................................ป..................... ถึง  
วันที่..................เดือน...............................ป........................... 
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 

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

               ความสัมพันธ ......................................................................... อาชีพ..................................................................... 
  ( MISS / MRS. / MR.)  NAME - 

SURNAME........................................................................................................................ 
               ความสัมพันธ ......................................................................... อาชีพ................................................................... 



 

 

บุคคลที่ติดตอไดกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน...................................................เบอร........................................ความสัมพันธ
............................ 
หมายเหต ุ
** หากเอกสารสงถึงบรษัิทแลวไมครบ ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม อาจทําใหทานเกิดความไม

สะดวกในภายหลัง ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง โปรดทําความระเบียบอยางเครงครัด จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี   
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได  หมายเลขโทรศัพท 02-2450888 


