
 

 

รหสัทวัร BID2000324 
ทัวรจีน มหัศจรรย...ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก สะพานแกว 4 วัน 3 คืน (8L) 
ภูเขาหมิะมงักรหยก • ชมโชวจางอ้ีโหมว “Impression Lijiang” • ทะเลสาบไป�สุยเหอ • เมือง
โบราณซูเหอ •  อุทยานนาหยก • หมูบานไป�ซา • สะพานแกวลี่เจียง • สระมงักรดํา • เมอืงโบราณ
ลี่เจียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
วันแรก กรุงเทพ • ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ • ทาอากาศยานลี่เจียง ซนัย่ี • 

เมืองลี่เจียง  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 1 ขวดบนเครื่อง) 
 

 
 



 

 

16.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานลี่เจียง ซันย่ี ประเทศจีน (เวลาทองถิ่นเรว็กวาประเทศ
ไทย 1 ชัว่โมง)  ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืงและศุลกากร และรับกระเป�าสัมภาระ
เรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู เมืองลี่เจียง เมืองทีต้ั่งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของมณฑลยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ดวยความสวยงามของลี่เจียงทีม่ีลกัษณะ
เปนเมืองโบราณอันมีประวติัศาสตรยาวนานกวา 800 ป มีสถาปตยกรรมและ
วัฒนธรรมเฉพาะถิ่น จงึไดรับขึน้ทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
จากองคการยูเนสโก (UNESCO) เมื่อวันที ่6 ธันวาคม ค.ศ. 1977 ลี่เจียงยงัเปน
ที่ต้ังถิ่นฐานของชนเผานาซีทีอ่พยพมาจากทิเบตอีกดวย  

เย็น ไ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม GREEN MELODY HOLIDAY หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 
วันทีส่อง ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเชาไป - กลบั) • ชมโชวจางอีโ้หม “Impression 

Lijiang” (รวมคาเขาชม) •ทะเลสาบไป�สุยเหอ (รวมรถแบตเตอรี) • เมือง
โบราณซูเหอ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรมนําทกุทานเดินทางสู อุทยานภูเขา

หิมะมังกรหยก (รวมกระเชาไป - กลับ)  เปนอุทยานแหงชาติของจีน มีเทอืกเขา
ทั้งหมด 13 ลกู โดยยอดเขาที่สูงที่สุดมคีวามสงู
ถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ประกอบไป
ดวยสภาพแวดลอมตาง ๆ ทั้งหุบเขา ธารน้ํา แนว
ผา และทุงหญานาซ ีต้ังอยูบริเวณเขตปกครอง
ตนเองอวี้หลงนาซทีางทศิตะวันตกเฉียงเหนือจาก
ตัวเมืองลี่เจียง โดยเดินทางขึ้นเหนือเปนระยะทาง
ประมาณ 30 กิโลเมตรถึงทางเขาอุทยาน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1ช่ัวโมง) มี
ลักษณะเปนภูเขาสงูต้ังตระหงานทอดตวัยาวสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากแทบ
ทุกจดุในเมอืงลี่เจียง หากมองจากไกล ๆ จะเห็นภูเขาเปนรูปคลายมงักรกาํลังเล้ือย
อยู มหีิมะสีขาวราวกับหยกขาวปกคลุมยอดเขาตลอดทัง้ป จึงเปนที่มาของช่ือ อวี้หลง
เสวี่ยซาน หรือ ภูเขาหิมะมังกรหยกน่ันเอง  จากน้ัน นําทานน่ังรถอุทยานไปยังจดุขึน้



 

 

กระเชาใหญ สามารถน่ังได 6 – 8 ทาน ขึ้นสูบริเวณจุดชมววิบนเขาหมิะมงักรหยกที่
ความสูงกวา 3,356 เมตร สงูกวาระดับน้ําทะเลถึง 4,506 เมตร ใหทานไดสัมผัส
ความหนาวเย็นและยิ่งใหญจนไดรับคํากลาวขานวาเปนหน่ึงในทวิทศันทีง่ดงามที่สุด
ของแผนดินประเทศจีน 

จากน้ัน  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 



 

 

**หากมกีารปดการแสดงโชว IMPRESSION LIJIANG ไมวาจะดวยกรณีใด ๆ ที่ทํา
ใหเขาชมไมได บริษทั ฯ จะจดันําชมโชวพื้นเมอืง THE SOUND OF YUNNAN ใน
โรงละครทดแทนใหเทาน้ัน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไมสามารถคืน
คาใชจายใด ๆ ไดทัง้สิ้น** 

เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําทานเที่ยวชม ทะเลสาบไป�สุยเหอ (รวมรถแบตเตอรี) หรือทะเลสาบขาว อยูทาง
ตะวันออกของภูเขาหมิะมงักรหยก ที่น่ีเปนทะเลสาบสีเทอรควอยซ ความใสของผืน
น้ําเปนสีฟ�าระยิบระยับตัดกบัภูเขาหมิะมงักรหยกและภูเขาลกูเล็กลกูนอยเรียงราย
เปนฉากหลงั พื้นที่แบงออกเปน 3-4 โซน ทางอุทยานไดกอสรางขั้นบันไดหินน้ี 
เพื่อใหสายน้ําไหลลดหลั่นลงมาคลายน้ําตกเปนเชิงช้ันหนิปูนสีขาวสวยงาม นอกจากน้ี
ที่ริมแมน้ําทานยังสามารถเชาขี่จามรีถายรูปกบัววิที่สวยงามด่ังภาพวาดน้ี ดวยราคา
ประมาณ 50 หยวนอีกดวย 

 



 

 

จากน้ัน บอกลาอุทยานภูเขาหมิะมงักรหยก นําทานเดินทางสูหมูบานซูเหอ หมูบานโบราณ
เล็ก ๆ มีแมน้ําชิงไหลผาน เปนยานชุมชนเกาที่สุดแหงหน่ึงของชาวนาซเีมื่อสมัยกอน 
ซึ่งอยูหางจากเมืองลี่เจียงไปทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร จาก
เดิมวถิีชีวิตของผูคนที่น่ีเนนการเพาะปลูก แตไดเปล่ียนเปนวิถชีีวติการคาขายแทน ใน
อดตีเปนตลาดการคาเคร่ืองหนังเปนจดุสําคัญของเสนทางชาและมายูนนาน หรือเรียก
อีกอยางวา “เสนทางสายไหมใต”  มีรานคาเฟ�ที่นาสนใจ ตกแตงแบบเมอืงโบราณอยู
หลายแหง บรรยากาศเงียบสงบ ผูคนมีชีวิตเรียบงาย และเปนเมืองแหงมา เพราะเรา
จะไดเห็นมาอยูทัว่หมูบาน โดย ‘ซูเหอ’ มคีวามหมายวา รวบรวมเงินทอง เน่ืองจาก
ดานหลังของหมูบานมีภูเขาทีม่ีลกัษณะซอนทบักันเหมือนเปนการเกบ็สะสมเงินทอง 
จึงไดต้ังช่ือหมูบานตามช่ือของภูเขา และยงัมคีวามหมายวา “หมูบานทีต้ั่งอยูภายใต
ภูเขาสูง” ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกยานเมืองโบราณลี่เจียง เมื่อป ค.ศ. 
1997 มีขอบเขตรวมถงึยานเมืองโบราณซูเหอและไป�ซาดวย 

คํ่า  ไ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สกุี้ปลาแซลมอน  
ที่พัก โรงแรม GREEN MELODY HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 



 

 

วันทีส่าม อุทยานน้ําหยก • หมูบานไป�ซา • สะพานแกวลี่เจียง (รวมรถแบตเตอรี) • ราน
บัวหิมะ • สระมังกรดํา • เมืองโบราณลี่เจียง  (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 

อุทยานน้ําหยก เปนอุทยานเล็ก ๆ มีฉากหลังของอุทยานเปนภูเขาหมิะมงักรหยก 
และที่น่ีเปนหัวใจทางดานวฒันธรรมของชนเผานาซี ภายในอุทยานมีประตูสวรรค รูป
ปم�นไมแกะสลักทีข่างขวาเปนพอ ขางซายเปนแม มีบอน้ําสีเขียวมรกตทีท่างน้ําไหลมา
จากภูเขาหมิะมงักรหยก ในบอน้ําแบบขั้นบันไดมีปลาจํานวนมาก มีเทพเจาแหง
ธรรมชาติใหไดไปกราบไหวและบอน้ําศักด์ิสิทธิ์ใหทานไดโยนเหรียญขอพรอีกดวย 
นอกจากน้ัน ยังมีน้ําตกที่ไหลไปตามไหลเขา แบงไดเปน 3 ช้ัน ช้ันแรกมีช่ือวา “มังกร
ออกถํ้า” ช้ันที่สองช่ือ “มังกรเลนน้ํา” ช้ันที่สามช่ือ “มังกรโบยบิน” และยงัมตีนไม
เทวดาอายุมากกวา 500 ป ซึง่เปนที่สักการะบูชาของคนในพืน้ทีอี่กดวย การตกแตง
ในอุทยานจดัไดอยางสวยงามเปนอยางมาก ใหทานอิสระถายรูปเก็บความประทบัใจ
อยางเต็มอ่ิม 

 

  



 

 

จากน้ัน นําทานเดินทางสูหมูบานไป�ซา หมูบานขนาดใหญทีต้ั่งอยูหางจากตัวเมืองลี่เจียงไป
ทางเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร เปนอีกหน่ึงหมูบานที่ยังคงความงดงามของ
สถาปตยกรรมแบบจีนโบราณและกลิ่นอายวถิชุีมชน แตเดิมเปนเมืองหลวงเกาของลี่
เจียง อีกทัง้ ยงัเคยเปนศูนยกลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของ                 
ลี่เจียงในสมัยราชวงศซงและราชวงศหยวน กอนจะยายเมืองหลวงมาอยูทีต่าเหยียน
หรือเมืองเกาลี่เจียงในปจจุบัน หมูบานไป�ชาทกุ
วันน้ีมีการพัฒนาเชิงทองเที่ยวมากขึ้น บานเรือน
หลาย ๆ หลัง เปล่ียนมาใหบริการนักทองเที่ยวทัง้ 
รานอาหาร คาเฟ� รานขายของฝากมากมาย 
ชาวบานออกมาขายของในราคาที่ไมแพง 
โดยเฉพาะพืชผลการเกษตร เชน แอปเปم�ลเขียว 
ลูกพีช ที่น่ีมีบรรยากาศที่เงียบสงบ ผูคนไมพลกุพลาน เหมาะแกการเดินเลนพกัผอน 

เที่ยง  ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําทานเที่ยวชม สะพานแกวลี่เจียง (รวมรถแบตเตอรี) สถานที่เที่ยวใหมของเมืองลี่
เจียง ที่น่ีมคีวามสงูจากระดบัน้ําทะเลประมาณ 2,880 เมตร จดัวาเปนสะพานแกว
แขวนที่สูงที่สดุในมณฑลยูนนานทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ต้ังอยูกลางหบุเขาลกึ
ที่ทรุดตวัลงระหวางการเคลื่อนยายตัวของโลกในยุคน้ําแขง็กวาลานปที่แลว สะพานมี
ความยาว 137 เมตร กวางประมาณ 4 เมตร จุดสูงจากใตหุบเขา 97 เมตร สามารถ
รองรับน้ําหนักรถบรรทกุไดถงึ 16 ตัน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานแวะชอปปم�ง รานบัวหิมะ พรอมชมครีมเป�าซูถัง หรือที่รูจกักันดีในช่ือ บัวหิมะ 
สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม  พพุอง และแมลงกดัตอย เปนยาสามัญ
ประจําบานขนาดแทของชาวจีน 

จากน้ัน  นําทานเขาชมสระมังกรดํา หรือทีช่าวจีนเรียกวา เฮยหลงถนั 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 

 

 



 

 

                หลงัออกจากสระมังกรดําแลว นําทานเที่ยวชมเมอืงโบราณลี่เจียง ทัง้เมืองคือมรดก
โลกที่ไดรับการประกาศจากยูเนสโกเปนเมืองโบราณที่สมบูรณที่สุดแหงหน่ึงของจีน มี
ช่ืออยางเปนทางการวา เมืองโบราณตาเหยียน เปนเมอืงโบราณของชาวนาซ ีต้ังอยู
ริมลําธาร มีอายุยอนหลังไปถงึราชวงศหยวนกวา 800 ปมาแลว เมืองโบราณนี้
กอสรางดวยไม ไมมกีําแพงเมือง เปนอาคารยาวบานแบบโบราณ ตอเน่ืองกันไปตาม
ลําธาร แผกระจายจนเกิดเปนเมืองขนาดใหญ โครงสรางของเมืองเปนแบบยืดหยุน
บานเรือนปลกูติด ๆ กันถนนภายในเมอืงปูดวยหินเรียบล่ืนกอนใหญเรียงตัวกันเปน
ถนนแคบ ๆ พาดผานขนานไปกับลาํธารเล็ก ๆ ที่ละลายไหลมาจากหมิะบนเทือกเขา
มังกรหยก มตีนหลิวเปนทิวแถวพลิว้ไหวตามสายลม มีสะพานเล็ก ๆหลากรูปแบบ
กวา 300 สะพานทอดตวัขามจากถนนเสนกลาง ทานสามารถเลือกลิม้รสจาก
รานอาหารมากมาย รวมทั้งชอปปم�งผลติภัณฑพื้นเมืองตาง ๆ เปนของฝาก โดยสินคา
ที่ระลกึที่น่ีมีอักษรตงปาของชาวนาซเีปนเอกลกัษณบนสินคาแทบทกุช้ิน ทัง้ยังประดับ
ประดาเมืองดวยอักษรน้ีอยูทัว่ไปทัง้เมืองเชนกนั สัญลักษณที่โดดเดนของเมืองโบราณ
ลี่เจียงคือ กงัหันน้ําขนาดใหญบริเวณจัตุรัสอวีเ้หอ และติดกันมแีผนป�ายพรอมลายมอื
ของอดตีประธานาธิบดีจีน เจียงเจอหมิน วา “เมืองเกาลี่เจียง มรดกโลกทาง
วัฒนธรรม” เพียงทานกาวผานประตูทางเขาเมืองเกาก็เหมอืนหลดุเขาไปอยูในโลกอีก
ใบด่ังยอนเวลากลบัไปในอดีต จนทาํใหผูมาเยือนรูสึกเหมือนถกูตองมนตสะกดกับ
ภาพความงดงามของมรดกโลกลํา้คาแหงน้ี  

 

คํ่า  ไ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม GREEN MELODY HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 



 

 

วันทีส่ี ่ เมืองลี่เจียง • ทาอากาศยานลีเจียง ซันย่ี • ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ          
 (เชา/-/-) 

 
เชา  ไ รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 
 บอกลาเมืองลี่เจียง นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานลีเจียง ซันย่ี 

 
10.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดย สายการบินลัคกี้แอร Lucky Air (8L) 
  เที่ยวบินที่ 8L 8325 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) (บริการน้ํา

ดื่มทานละ 1 ขวด บนเครื่อง) 
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 ภูเขาหิมะมังกรหยก สะพานแกว 

สายการบินลัคกี้แอร (8L) 4 วัน 3 คืน 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

26 ม.ค. 63 29 ม.ค. 63 8L826 / 8L825 13,900 12,900 12,900 3,000 

2 ก.พ. 63 5 ก.พ. 63 8L826 / 8L825 13,900 13,900 13,900 3,000 

9 ก.พ. 63 12 ก.พ. 63 8L826 / 8L825 14,900 14,900 14,900 3,000 

16 ก.พ. 63 19 ก.พ. 63 8L826 / 8L825 13,900 13,900 13,900 3,000 

23 ก.พ. 63 26 ก.พ. 63 8L826 / 8L825 13,900 13,900 13,900 3,000 

1 มี.ค. 63 4 มี.ค. 63 8L826 / 8L825 13,900 13,900 13,900 3,000 

8 มี.ค. 63 11 มี.ค. 63 8L826 / 8L825 13,900 13,900 13,900 3,000 

15 มี.ค. 63 18 มี.ค. 63 8L826 / 8L825 13,900 13,900 13,900 3,000 

22 มี.ค. 63 25 มี.ค. 63 8L826 / 8L825 13,900 13,900 13,900 3,000 

29 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 8L826 / 8L825 13,900 13,900 13,900 3,000 

5 เม.ย. 63 8 เม.ย. 63 8L826 / 8L825 14,900 14,900 14,900 3,000 

12 เม.ย. 63 15 เม.ย. 63 8L826 / 8L825 15,900 15,900 15,900 3,000 

19 เม.ย. 63 22 เม.ย. 63 8L826 / 8L825 12,900 12,900 12,900 3,000 

26 เม.ย. 63 29 เม.ย. 63 8L826 / 8L825 13,900 13,900 13,900 3,000 

 
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 1 ช้ินไมเกิน 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
เฉพาะกรณีทีไ่ดรบัอุบตัิเหตุระหวาง                     การเดินทาง ไมคุมครองถงึการ
สูญเสียทรพัยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตวัของผูเดินทาง (ไมครอบคลุมถึง
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�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 



 

 

  กรณี ย่ืนวซีาทองเที่ยวจีนแบบเดี่ยว คาใชจายและบรกิารย่ืนแบบปกต ิ4 วันทําการ  
ทานละ 2,000 บาท  
กรณี ย่ืนวซีาทองเที่ยวจีนแบบเดี่ยว คาใชจายและบรกิารย่ืนดวน 2 วนัทําการ  ทานละ 

3,000 บาท  
(ราคาคาธรรมเนียมและบริการน้ีเฉพาะพาสปอรตไทยเทาน้ัน!! โปรดจัดเตรียมเอกสาร
ใหพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา และสงเอกสารใหบรษัิทอยางนอยที่สดุ 2 วนัทําการกอน
วันย่ืนจริง ไมนับรวมวันหยุด เสาร - อาทิตย วันหยุดทีส่ถานทูตประกาศและ              
ไมนับรวมวันย่ืน ซึง่เอกสารจะอยูกบัสถานทูตไมสามารถดงึเอกสารกลบัมาระหวาง
ตรวจพิจารณาได) 

  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 ขอสงวนสทิธิค์ณะเดินทาง 15 ทานขึ้นไป มีหัวหนาทวัรไทย (ขนาดของกรุปไซส
อาจปรับเพ่ิมขึ้นไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา) กรณีผูเดนิทางมีไมถงึจํานวน
ดังกลาว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เลื่อนวันเดนิทาง หรือ
ยกเลิกการเดินทางโดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 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 และบริษัทฯ 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 ทีม่ีอายกุารใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับเขา

ประเทศไทย และตองมหีนาวาง สําหรับประทบัตราวีซาและตราเขา - ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   (ตองไมมกีารชํารุดใด ๆ ทัง้สิ้น มิเชนน้ันเจาหนาทีต่รวจคนเขา - ออกเมือง                 
จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได) 

  รูปถาย รูปสขีนาด 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 ทานจะตองรับผดิชอบในการอนุญาตใหเขา - ออกประเทศดวยตนเอง 
เน่ืองจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณา
ดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศ
จีนอยางนอย 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 
ตองย่ืนวซีาเดีย่วอิสราเอล / 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 (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ)................................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ)................................................................................... .....................................................................................
....................รหัสไปรษณีย .................................โทร......................................  
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคย เดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมือง........................................................ 
เม่ือวันที.่................เดือน.................................ป...........................   ถึง วันที่....................เดือน................................ป.................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรอืไม   ไมเคย   เคย  โปรดระบุ
............................................................................. 
เม่ือวันที.่...................เดือน................................ป............................  ถงึ วนัที.่.................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 02-245-0888 


