
 

 

รหสัทวัร BID2000325 
ทัวรจีน มหัศจรรย...ลี่เจียง แชงกรีลา ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน (8L) 
เมืองลี่เจียง • ชองแคบเสือกระโจน • เมืองโบราณจงเต้ียน(แชงกรีลา) • วดัลามะซงจานหลิง • เมือง
ลี่เจียง • อุทยานนาหยก • เมืองโบราณซูเหอ • อุทยานภูเขาหมิะมังกรหยก • ทะเลสาบไป�สุยเหอ • 
ชมโชวจางอ้ีโหมว “Impression Lijiang” • สระมังกรดํา • เมืองโบราณล่ีเจียง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

วันแรก      กรุงเทพ • ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ • ทาอากาศยานลีเจียงซันย่ี •  
เมืองลี่เจียงไ (-/-/เย็น) 

 
10.00 น. พรอมกันที่ ท าอากาศยานนานาชาติส ุวรรณภูมิ ชั ้น 4 ประตู 3 Row E 

เคานเตอรสายการบินลัคกี้แอร  
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 (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศ
ไทย 1 ชั่วโมง)  ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร และรับกระเป�าสัมภาระ
เรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู เมืองลี่เจียง เมืองที่ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ดวยความสวยงามของลี่เจียงที่มลีักษณะ
เปนเมืองโบราณอันมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 800 ป มีสถาปตยกรรมและ
วัฒนธรรมเฉพาะถิ่น จึงไดรับขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
จากองคการยูเนสโก (UNESCO) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1977 ลี่เจียงยังเปน
ที่ต้ังถิ่นฐานของชนเผานาซีที่อพยพมาจากทิเบตอีกดวย  

เย็น ไ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม GREEN MELODY HOLIDAY หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 
วันทีส่อง เมืองลี่เจียง • ชองแคบเสือกระโจน •  เมืองโบราณจงเตี้ยน (แชงกรลีา)                   

 (เชา/กลางวนั/เย็น)                                                                               
 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองแชงกรีลา ระหวางทาง นําทานแวะชม ชองแคบเสือกระโจน 
หรือชาวจีนเรียกวา หูเที่ยวเสีย ตั้งอยูระหวางทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจง
เต้ียน เปนรองน้ําเช่ียวในหุบเขาชวงแมน้ําแยงซีที่ไหลลงมาจากจินซาเจียงหรือแมน้ํา
ทรายทอง มีแกงอันตรายถึง 18 แหง จึงไมมีใครกลาลองแกงในแถบนี้และเปนหน่ึง
ในหุบเขาเหนือแมนํ ้าที่ลึกที่สุดในโลกคือประมาณ 3,900 เมตร ชวงที่แคบที่สุด
ประมาณ 30 เมตร ตามตํานานเลาวา ในอดีตชองแคบนี้มีเสือกระโดดขามไปยังฝم�ง
ตรงขามได เน่ืองจากกลางแมน้ําบริเวณน้ีมหีินที่เรียกวา “หินเสือกระโดด” ซึ่งกอนหนิ
มีความสูงกวา 13 เมตร จึงเปนที่มาของ “ชองแคบเสือกระโจน” น่ันเอง 

เทีย่ง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 



 

 

               นําทานเดินทางสู เมืองแชงกรีลา เมืองหนึ่งของจีนในจังหวัดปกครองตนเองชนชาติ
ทิเบต ตี๋ชิ ่ง เขตเมืองจงเตี้ยน ตั้งอยูบริเวณที่ราบสูงทางภาคตะวันตกเฉียงใตของ
ประเทศจีน ภูมิประเทศเปนที่ราบทุงหญามีภูเขาลอมรอบ แชงกรีลามีชื่อเสียงโดงดัง
ไปทั่วโลก หลังจากเจมส ฮิลตัน นักเขียนชาวอังกฤษไดเขียนบรรยายถงึเมอืงสมมติอัน
งดงามแหงหน่ึงวาเปน “สวรรคบนดิน” เพราะเปนดินแดนอันสงบ และอยูบนที่สูงใกล
ขอบฟ�า ลงในหนังสือ Lost Horizon และตอมาไดขอสรุปวาคือที่นี่เอง ทางการจีน
ไดเปล่ียนช่ืออยางไมเปนทางการจากเมอืงจงเต้ียนและบริเวณที่ใกลเคียงมาเปนแชงก
รีลาในชวงประมาณป ค.ศ. 2001 ซึ่งคําวา “แชงกรีลา” เปนภาษาทิเบต แปลวา 
ดินแดนที่สวยงามราวกับสรวงสวรรค นําทานเดินทางเที่ยวชมเมืองโบราณจงเตี้ยน 
เปนศูนยรวมของวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคลายชุมชนเมืองโบราณทิเบต 
บานเรือนเปนบานไมปลูกสรางตอเนื่องกันไปเปนแนวยาว ปจจุบันดัดแปลงไปเปน
รานคาของคนพื้นเมืองและรานขายสินคาสําหรับนักทองเที่ยว 

คํ่า  ไ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม GRACE HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 
วันทีส่าม  วัดลามะซงจานหลงิ (รวมรถแบตเตอรี) • เมืองลี่เจียง •  อุทยานน้ําหยก • เมือง

โบราณซูเหอ • รานบัวหิมะ  (เชา/กลางวนั/เย็น) 
 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู วัดลามะซงจานหลิง (รวมรถแบตเตอรี)  เปนวัดใหญที่สําคัญของ
เมืองแชงกรีลา เปนวัดนิกายลามะแบบทิเบตที่ใหญที่สุดในมณฑลยูนนาน สรางขึ้นใน
ป ค.ศ. 1679 ในสมัยดะไลลามะองคที่ 5 อายุเกาแกกวา 300 ป มีพระลามะจํา



 

 

พรรษาอยู กวา 700 รูป อยู หางจากตัวเมืองจงเตี ้ยนไปทางเหนือประมาณ 5 
กิโลเมตร มีโบราณวัตถุมากมาย รวมทั้งรูปปم�นทองสัมฤทธิ์ที่มีช่ือเสียงมากที่สุด สราง
จําลองแบบจากพระราชวังโปตาลา ในกรุงลาซา จึงไดฉายาวา “วัดโปตาลานอย” 
 

 
 
เที่ยง  ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองลี่เจียง เขตการปกครองทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
นําทานเขาชมอุทยานนํ ้าหยก ที ่นี ่เปน
หัวใจทางดานวัฒนธรรมของชนเผานาซี 
ภายในอุทยานมีประตูสวรรค รูปป นไม�م
แกะสลักที่ขางขวาเปนพอ ขางซายเปนแม 
มีบอนํ้าสีเขียวมรกตที่ทางนํ้าไหลมาจาก
ภ ู เขาหิมะมั งกรหยก ในบ อน ํ ้ าแบบ
ขั ้นบันไดมีปลาจํานวนมาก ใหท านได
สักการะเทพเจาแหงธรรมชาติและบอนํ้า



 

 

ศักดิ์สิทธิ์โดยโยนเหรียญขอพรอีกดวย นอกจากนั้น ยังมีนํ้าตกที่ไหลไปตามไหลเขา 
แบงไดเปน 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อวา “มังกรออกถํ้า” ชั้นที่สองชื่อ “มังกรเลนนํ้า” ชั้นที่
สามชื ่อ “มังกรโบยบิน” และยังมีตนไมเทวดาอายุมากกวา 500 ป ซึ ่งเปนที่
สักการะบูชาของคนในพื้นที่อีกดวย การตกแตงในอุทยานมีความสวยงามและสงบ
เปนอยางมาก ใหทานอิสระถายรูปเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย 

จากน้ัน  นําทานเดินทางสูเมืองโบราณซูเหอ หมูบานโบราณเล็ก ๆ มีแมนํ้าชิงไหลผาน เปน
ยานชุมชนเกาที่สุดแหงหนึ่งของชาวนาซีเมื่อสมัยกอน ซึ่งอยูหางจากเมืองลี่เจียงไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร จากเดิมวิถีชีวิตของผูคนที่น่ีเนนการ
เพาะปลูก แตไดเปล่ียนเปนวิถีชีวิตการคาขายแทน ในอดีตเปนตลาดการคาเคร่ือง 

 
               หนังเปนจุดสําคัญของเสนทางชาและมายูนนาน หรือเรียกอีกอยางวา “เสนทางสาย

ไหมใต”  มีรานคาเฟ�ที่นาสนใจ ตกแตงแบบเมืองโบราณอยูหลายแหง บรรยากาศ
เงียบสงบ ผู คนมีชีวิตเรียบงาย โดย ‘ซู เหอ’ มีความหมายวา รวบรวมเงินทอง 
เน่ืองจากดานหลังของหมูบานมีภูเขาที่มีลักษณะซอนทับกันเหมือนเปนการเก็บสะสม
เงินทอง จึงไดตั้งช่ือหมูบานตามช่ือของภูเขา และยังมีความหมายวา “หมูบานที่ต้ังอยู
ภายใตภูเขาสูง” ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกยานเมืองโบราณลี่เจียง เมื่อป 
ค.ศ. 1997 มีขอบเขตรวมถงึยานเมืองโบราณซูเหอและไป�ซาดวย จากน้ันนําทานแวะ
ชอปปงรานบัวหิมะ พรอมชมครีมเป�าซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณ
เปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม  พุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน
ขนาดแทของชาวจีน 



 

 

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

 

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

 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 

นําทุกทานเดินทางสู อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเชาไป - กลับ)  เปน
อุทยานแหงชาติของจีน มีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูก โดยยอดเขาที่สูงที่สุดมีความสูงถึง 
5,596 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ต้ังอยูบริเวณเขตปกครองตนเองอวีห้ลงนาซีทางทศิ
ตะวันตกเฉียงเหนือจากตัวเมืองลี่เจียง โดยเดินทางขึ้นเหนือเปนระยะทางประมาณ 
30 กิโลเมตรถึงทางเขาอุทยาน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง) มีลักษณะเปน
ภูเขาสูงตั้งตระหงานทอดตัวยาวสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากแทบทุกจุดใน
เมืองลี่เจียง หากมองจากไกล ๆ  จะเห็นภูเขาเปนรูปคลายมังกรกาํลังเล้ือยอยู มีหิมะสี



 

 

ขาวราวกับหยกขาวปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งป จึงเปนที่มาของชื่อ อวี้หลงเสวี่ยซาน 
หรือ ภูเขาหิมะมังกรหยกนั่นเอง  จากนั้น นําทานนั่งรถอุทยานไปยังจุดขึ้นกระเชา
ใหญ สามารถน่ังได 6 – 8 ทาน ขึ้นสูบริเวณจุดชมวิวบนเขาหิมะมงักรหยกที่ความสงู
กวา 3,356 เมตร สูงกวาระดับนํ้าทะเลถึง 4,506 เมตร ไดรับการกลาวขานวาเปน
หน่ึงในทิวทัศนที่งดงามที่สุดของแผนดินประเทศจีน 

จากน้ัน  นําทานเที่ยวชม ทะเลสาบไป�สุยเหอ (รวมรถแบตเตอรี) หรือทะเลสาบขาว อยูทาง
ตะวันออกของภูเขาหิมะมังกรหยก ที่นี่เปนทะเลสาบสีเทอรควอยซ ความใสของผืน
นํ้าเปนสีฟ�าระยิบระยับตัดกับภูเขาหิมะมังกรหยกและภูเขาลูกเล็กลูกนอยเรียงราย
เปนฉากหลัง พื้นที่แบงออกเปน 3-4 โซน ทางอุทยานไดกอสรางขั้นบันไดหินเพื่อให
สายนํ้าไหลลดหลั่นลงมาคลายนํ้าตกเปนเชิงชั้นหินปูนสีขาวสวยงาม นอกจากนี้ที่ริม
แมนํ ้าทานยังสามารถเชาขี ่จามรีถายรูปกับวิวที่สวยงามดั่งภาพวาดนี้ ดวยราคา
ประมาณ 50 หยวนอีกดวย 

 
เที่ยง  ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นําทานชมโชวจางอี้โหมว “ IMPRESSION LIJIANG ”  (รวมคาเขาชมโชว)  

เปนการแสดงกลางแจงที่ ความสูงกวา 3,000 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ณ โรงละคร



 

 

ที่ออกแบบคลายโคลอสเซียมกลาย ๆ  โดยมีภูเขา หิมะมังกรหยกเปนฉากหลัง ดวย
แสง สี เสียง และการแตงกายตระการตา จากการสรางสรรคของ ผูกํากับชื่อดังกอง
โลก ‘จาง อ้ี โหมว’ ที่ไดเนรมิตเวทีขนาดใหญสีแดงอิฐ ใชนักแสดงซึ่งเปนชาวชนเผา
พื้นเมืองจริง ๆ  กวา 600 ชีวิต จาก 16 หมูบาน มาเปนนักแสดงสมัครเลน ทําการ
รอง เลน เตนรํา บอกเลาวิถีชีวิตของชาวเผานาซี และชาวเผาโมซัว โดยมีภูเขาหิมะ
มังกรหยกเปนฉากหลัง ไมมีการใชเอฟเฟคพิเศษใด ๆในการโชว ทานจะไดสัมผัสวิถี
ของชนพื้นเมืองอยางแทจริง 
 

 
**เน่ืองจากบริษัท ฯไดอัตราคาต๋ัวเขาชมแบบเหมาจายรวมทุกกรุปพีเรียดการเดินทาง 
หากมีการปดการแสดงโชว IMPRESSION LIJIANG ไมวาดวยกรณีใด ๆ ที่ทําให
เขาชมไมได บริษัท ฯ จะจัดนําชมโชวพื้นเมือง THE SOUND OF YUNNAN ในโรง
ละครทดแทนใหเทาน้ัน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไมสามารถคืนคาใชจาย
ใด ๆ ไดทั้งสิ้น** 

จากน้ัน  นําทานเขาชมสระมังกรดํา หรือที่ชาวจีนเรียกวา เฮยหลงถัน อยูในสวนยูฉวน
สาธารณะขนาดใหญ ตั้งอยูในตัวเมืองลี่เจียง หางจากตัวเมืองเกาลี่เจียงไปทางทิศ



 

 

เหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,390 ตารางเมตร สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 
1737 ในชวงสมัยราชวงศชิง (เเมนจู) จุดเดนของที่นี่คือ ความใสของนํ้าที่ใสราวผืน
กระจกขนาดใหญ มีเกงจีนกับสะพานขามทะเลสาบเปนองคประกอบ ฉากของภูเขา
หิมะมังกรหยกอยูดานหลัง บรรยากาศทีน่ี่เงียบสงบ มีวิวทิวทัศนที่สวยงาม นอกจากน้ี 
ภายในสวนยังมีสถาปตยกรรมตาง ๆ  ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และ
นาซี ไวดวยกัน ในสวนแหงนี้มีพิพิธภัณฑศิลปะตงปา ดานในของพิพิธภัณฑมีสิ่งที่
แสดงถึงวัฒนธรรมตงปามากมาย เชน รูปภาพตาง ๆ และอักษรตงปาซึ่งมีลักษณะ
คลายกับอักษร Hieroglyphics ของอียิปตอีกดวย มีเรื่องเลาขานตอกันมาวา ใน
อดีตมีคนพบเห็นมังกรดําปรากฏกายใตนํ้าบาง ผุดขึ้นมาจากสระนํ้าบาง จึงเปนที่มา
ของช่ือสระแหงน้ีน่ันเอง 

 
นําทานเที่ยวชมเมืองโบราณลี่เจียง มีชื่ออยางเปนทางการวา เมืองโบราณตาเห
ยียน เปนเมืองเกาของชาวนาซ ีต้ังอยูริมลําธาร โดยทั้งเมืองคือมรดกโลกที่ไดรับการ
ประกาศจากยูเนสโกเปนเมืองโบราณที่สมบูรณที่สุดแหงหนึ่งของจีน มีอายุยอนหลัง
ไปถึงราชวงศหยวนกวา 800 ปมาแลว เมืองโบราณนี้กอสรางดวยไม ไมมีกําแพง



 

 

เมือง เปนอาคารยาวบานแบบโบราณ ตอเน่ืองกันไปตามลําธารแผกระจายจนเกิดเปน
เมืองขนาดใหญ โครงสรางของเมืองเปนแบบยืดหยุนบานเรือนปลูกติด ๆ กัน ถนน
ภายในเมืองปูดวยหินเรียบล่ืนกอนใหญเรียงตัวกันเปนถนนแคบ ๆ พาดผานขนานไป
กับลําธารเล็ก ๆ  ที่ละลายไหลมาจากหิมะบนเทือกเขามังกรหยก มีตนหลิวเปนทวิแถว
พลิ้วไหวตามสายลม มีสะพานเล็ก ๆ  หลากรูปแบบกวา 300 สะพานทอดตัวขามจาก
ถนนเสนกลาง ทานสามารถเลือกลิ้มรสจากรานอาหารมากมาย รวมทั้งชอปปم�ง
ผลิตภัณฑพื้นเมืองตาง ๆ เปนของฝาก โดยสินคาที่ระลึกที่น่ีมีอักษรตงปาของชาวนา
ซีเปนเอกลักษณบนสินคาแทบทุกชิ้น ทั้งยังประดับประดาเมืองดวยอักษรนี้อยูทั่วไป
ทั้งเมืองเชนกัน สัญลักษณที่โดดเดนของเมืองโบราณลี่เจียงคือ กังหันนํ้าขนาดใหญ
บริเวณจัตุรัสอวี้เหอ และติดกันมีแผนป�ายพรอมลายมือของอดีตประธานาธิบดีจีน 
เจียงเจอหมิน วา “เมืองเกาลี่เจียง มรดกโลกทางวฒันธรรม” เพียงทานกาวผานประตู
ทางเขาเมืองเกาก็เหมือนหลุดเขาไปอยูในโลกอีกใบด่ังยอนเวลากลับไปในอดีต จนทํา
ใหผูมาเยือนรูสึกเหมือนถูกตองมนตสะกดกับภาพความงดงามของมรดกโลกลํ้าคา
แหงน้ี  

 

คํ่า  ไ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอน 
ที่พัก โรงแรม GREEN MELODY HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 



 

 

วันที่หา  เมืองลี่เจียง • ทาอากาศยานลีเจียง ซันย่ี • ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ       
 (เชา/-/-) 

 
เชา  ไ รับประทานอาหารเชา 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 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 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 แชงกรีลา ภูเขาหิมะมังกรหยก  
สายการบินลัคกี้แอร (8L) 5 วัน 4 คืน 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

22 ม.ค. 63 26 ม.ค. 63 8L826 / 8L825 16,900 16,900 16,900 3,500 

29 ม.ค. 63 2 ก.พ. 63 8L826 / 8L825 16,900 16,900 16,900 3,500 

5 ก.พ. 63 9 ก.พ. 63 8L826 / 8L825 16,900 16,900 16,900 3,500 

12 ก.พ. 63 16 ก.พ. 63 8L826 / 8L825 16,900 16,900 16,900 3,500 



 

 

19 ก.พ. 63 23 ก.พ. 63 8L826 / 8L825 15,900 15,900 16,900 3,500 

26 ก.พ. 63 1 มี.ค. 63 8L826 / 8L825 16,900 16,900 16,900 3,500 

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

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

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

25 มี.ค. 63 29 มี.ค. 63 8L826 / 8L825 16,900 16,900 16,900 3,500 

1 เม.ย. 63 5 เม.ย. 63 8L826 / 8L825 16,900 16,900 16,900 3,500 

8 เม.ย. 63 12 เม.ย. 63 8L826 / 8L825 17,900 17,900 17,900 3,500 

15 เม.ย. 63 19 เม.ย. 63 8L826 / 8L825 17,900 17,900 17,900 3,500 

22 เม.ย. 63 26 เม.ย. 63 8L826 / 8L825 15,900 15,900 15,900 3,500 
อัตราคาบริการรวม 

  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพรอมกรุปตามรายการทีร่ะบุ กรุงเทพฯ-ลี่เจียง-กรุงเทพฯ สาย
การบิน Lucky Air (8L) เปนตั๋วหมูคณะ 

  ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 

  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก. ตอ 1 ใบ (โหลดไดทานละ 1 ใบ) และถือขึ้น
เครื่องได 1ช้ินน้ําหนักไมเกิน 5 กก. 

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

  คาอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น้ําดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
  คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
  คารถโคชรับ – สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
  คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง (ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บ
ไขไดป�วย) 

 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม 
  ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
  คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
  คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท - โทรสาร, มินิ

บาร ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประทวง, 

การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏเิสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงาน ทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

  คาทําวีซาชาวตางชาติที่ไมไดรับการยกเวนยื่นวีซาหมูคณะ ลูกคาตองเปนผูดําเนินการ
ย่ืนวีซาดวยตนเอง 

  คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาต ิและตางดาว 
  คาวีซา กรณี ย่ืนวีซาทองเที่ยวจีนแบบเดี่ยว คาใชจายและบริการย่ืนแบบปกติ 4 วันทํา

การ  ทานละ 2,000 บาท  
            กรณี ยื่นวีซาทองเที่ยวจีนแบบเดี่ยว คาใชจายและบริการยื่นแบบปกติ 2 วัน

ทําการ  ทานละ 3,000 บาท  
(ราคาคาธรรมเนียมและบริการน้ีเฉพาะพาสปอรตไทยเทาน้ัน!! โปรดจัดเตรียมเอกสาร
ใหพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา และสงเอกสารใหบริษัทอยางนอยที่สุด 2 วันทําการกอน
วันยื่นจริง ไมนับรวมวันหยุด เสาร - อาทิตย วันหยุดที่สถานทูตประกาศและไมนับรวม
วันย่ืน ซึ่งเอกสารจะอยูกับสถานทูตไมสามารถดึงเอกสารกลับมาระหวางตรวจพิจารณา
ได) 

  คาทิปไกดทองถิ่น, พนักงานขับรถ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมตลอดทริป 1,700 บาท 
/ ทาน (เด็กชําระเทาผูใหญ)  

  คาทิปหัวหนาทัวรไทยแลวแตความพึงพอใจ 
 

เงื่อนไขการสาํรองที่น่ัง 
1. กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง ชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท (ชวง

เทศกาลกรุณาชําระเต็มจํานวน) สวนที่เหลือพรอมคาวีซาชําระกอนการเดินทางไมนอย
กวา 20 วัน มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะออกเดินทาง 15 ทานขึ้นไป มีหัวหนาทัวรไทย (ขนาดของ
กรุปไซสอาจปรับเพ่ิมขึ้นไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา) กรณีผูเดินทางมีไมถึง



 

 

จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เลื่อนวันเดินทาง 
หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 7 - 10 วันกอนการเดินทาง 

3. กรณียกเลิก หากทานยกเลิกการเดินทางหลังชําระคามัดจําหรือชําระเต็มจํานวนแลว 
การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวรเทากับการยกเลิกทัวร ทางบริษัทฯ ไมสามารถคืน
เงินไดทุกกรณี แตสามารถหาผู เดินทางใหมมาใชสิทธิ ์แทนได โดยตองสงเอกสาร
ดําเนินการวีซาของเดินทางอยางนอย 10 วันกอนเดินทาง 

4. กรณีที่มีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั ๋วเครื่องบิน, ตั๋ว
รถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคา
ทัวร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนา หากเกิดขอผิดพลาดใด ๆ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทกุ
กรณี 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  บรษัิทฯ มีสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
  เที่ยวบิน ราคา และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการ
บินยกเลิกบิน, การประทวง,  การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธ
การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ี ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

  ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิน้ หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข
น้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

  ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ 
ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระ



 

 

คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

  มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิมจากทาน กรณีที่ทานไมสามารถไป
เขาชมรานจําหนายสินคาพ้ืนเมืองตามโปรแกรมทัวร เชน รานบัวหิมะ รานใบชา รานผา
ไหม รานหยกหรือจิวเวลรี่ ตามนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวและสรางรายไดใหทองถิน่
ขององคการทองเที่ยวทองถิ่น เนื่องจากการเขาชมรานคาเหลานี้จะไดรับการสนับสนุน
คาใชจายบางสวนจากองคการทองเที่ยวทองถิ่น ซึ่งมีผลทําใหคาทัวรถูกลง ดังนั้นหาก
ทานไมเขาชมรานใดรานหนึ่งที่ระบุในโปรแกรมขางตนหรือทัง้หมด ยอมสงผลใหคาทัวร
แพงขึ้น เนื่องทางทัวรไมไดรับการสนับสนุนคาใชจายที่เกิดการเขาชมรานคาฯ ซึ่งทาง
บริษัทฯ จําเปนตองเรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมจากทานนอกเหนือจากที่ไดแจงไว 

  ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

  กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏเิสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะ ไมสามารถนํามาเลื่อน
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตาม
อัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกลาว 

  เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวขางตน
น้ีแลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

  ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะตองไมมีการชํารุด เปยกน้ํา การขีดเขียนรูปตาง ๆ หรือ
แมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรุณา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฏิเสธการเขา - 
ออกเมืองของทาน ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 



 

 

  กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

  กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

  รายการทัวรน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจาก
ไดรับการยืนยันที่น่ังจากสายการบิน และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย 
อยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทกุหนา
อยางถองแทแลวจงึชาํระคาใชจายเพ่ือประโยชนของทานเอง** 

 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซาทองเที่ยวแบบเดี่ยว (เฉพาะพาสปอรตไทยเทาน้ัน) 

  หนังสือเดินทางเลมจริง ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับเขา
ประเทศไทย และตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวซีาและตราเขา - ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   (ตองไมมีการชํารุดใด ๆ ทั้งสิ้น มิเชนน้ันเจาหนาที่ตรวจคนเขา - ออกเมือง จะปฏิเสธ
การขอออกนอกประเทศของทานได) 

  รูปถาย รูปสขีนาด 2 น้ิว  พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน หนาตรง เห็นหนาชัดเจน เห็นใบหู ค้ิว ไมยิ้ม
เห็นฟน เก็บผมใหเรียบรอย หามสวมใสเคร่ืองประดับใด ๆ เส้ือตองเปนสีเขม เปนชุดสุภาพ 
หามใสเส้ือแขนกุด, เส้ือที่โชวตั้งแตไหลลงมา, เส้ือซีทรู, เส้ือลูกไม, ชุดหนวยงานราชการ, ชุด
ครุย **รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน อัดดวยกระดาษสีโกดกัและฟูจิเทานั้น หามถายรปูเอง
และตองไมใชสติกเกอร รูปพิมพจากคอมพิวเตอร** 

  กรอกเอกสารในแบบฟอรมประกอบการยื่นว ีซ าทายโปรแกรม กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษใหครบถวน เพื่อผลประโยชนของตัวทานเอง โปรดรับทราบวา หากสถานทูต
ตรวจสอบพบขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซาเลมที่มีปญหา (สถานทตูมีการโทรศัพท
สุมตรวจ) 

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางพรอมบิดาหรือมารดา 
  สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตรตัวจริง 



 

 

  สําเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
  สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานบิดามารดา 
  กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปล่ียนช่ือ 

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางพรอมญาติ 
  สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  สําเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
  สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานบิดามารดา 
  กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปล่ียนช่ือ 
  ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกใหโดยเขตหรือที่วาการอําเภอเทาน้ัน โดย

แสดงความสัมพันธวาเกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร ตองมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา 

โปรดอานรายละเอียดขอมูลทีต่องทราบสําหรบัการย่ืนวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน 
1. สถานทูตจีนอาจมีการเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบอันเปนเอกสิทธิ์ของ

สถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา 
2. วีซาผาน หรือ ไมผาน ขึ้นอยูกับดุจพินิจของสถานทูตเปนผูพิจารณาทั้งหมด 
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 ที่มีวีซาจีนในเลม / 

ใบถิ่นที่อยู / เอกสารอ่ืน ๆ หากมีโปรดแนบมาดวย / ในกรณีที่เอกสารหาย ตองไปแจงความ
ที่สถานีตํารวจและนําใบแจงความมาประกอบการยื่นวีซา 
** กรณีบุคคลที่เกิด จีน / ไตหวัน / ฮองกง / มาเกา   ไมไดใชเวลายื่นแค 4 วันทําการ 

ใชเวลากี่วันน้ันขึ้นอยูกับทางสถานทตูพิจารณา โปรดเผือ่เวลาสําหรับยื่นวีซา** 
5. ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และ

ยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบใน                    การอนุญาตใหเขา - ออก
ประเทศดวยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใช
บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจ
ตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย 



 

 

6. ผูถือพาสปอรตประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ ไมสามารถขอวีซา
ดวนได โดยมีประเทศดังน้ี 

ออสเตรีย  เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั ่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี 
ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย 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 (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ).................................................................................................................ที่อยูสถานทีท่าํงาน / สถานศกึษา 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ).............................................................................................................. 
........................................................................................... รหัสไปรษณีย .................................โทร......................................  
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคย เดินทางเขาประเทศจีนแลว  เมือง
........................................................เม่ือวันที.่................เดือน.................................ป...........................   ถงึ  
วันที่....................เดือน................................ป.......................... 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรอืไม   ไมเคย   เคย  โปรดระบุ
.............................................................................เม่ือวันที.่...................เดือน................................ป............................  ถงึ 
วันที่..................เดือน...............................ป........................... 
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 

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

               ความสัมพันธ ......................................................................... อาชีพ
...................................................................................... 

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

       ความสัมพันธ ......................................................................... อาชีพ...................................................................................... 
บุคคลที่ติดตอไดกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน...................................................เบอร........................................ความสัมพันธ
............................ 
หมายเหต ุ
** หากเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม อาจทําใหทานเกิดความไม

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


