
 

 
 

บนิตรงลีเ่จยีง แชงกรลี่า เตอ๋ชงิ  5 วนั 4 คนื  
ซปุตาร.์.. ธารน ้าแข็ง 

ก าหนดการเดนิทาง เดอืนกนัยายน 2562 – เมษายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยสายการบนิ LUCKY AIR (8L) 

❖ ชมววิภูเขาหมิะไป๋หมาง... เสน้ทางทีง่ดงามทีสุ่ด ไดร้บัขนานนามว่า “ ถนนไตข่อบฟ้า ” 

❖ เมอืงโบราณลีเ่จยีง... มรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาต ิปี 1997 

❖ นั่งรถแบตเตอรีช่มธารน ้าแข็งหมงิหย่ง... ธารน ้าแข็งทีใ่หญ่ทีสุ่ด 

❖ วดัเฟยไหล... วดัทเิบตไม่มพีระสงฆจ์ าพรรษาอยู่ทีว่ดั 

❖ ชอ่งแคบเสอืกระโจน... เป็นมรดกโลก UNESCO 

❖ เมนูพเิศษ... สุกีป้ลาแซลมอน  

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000 

Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162 

E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com 



 

 

ราคานีไ้ม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 350 หยวน/ทรปิ  
ในสว่นคา่ทปิหวัหน้าทวัรท่์านละ 400 บาท/ทรปิ (เดก็ช าระคา่ทปิเท่าผูใ้หญ่) 

 

วนัแรก      กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม-ิสนามบนิลีเ่จยีงซานยี-่เมอืงลีเ่จยีง 

10.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์W สายการบนิลคั
กีแ้อร ์(8L) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทาง และน าท่านโหลดสมัภาระ 

13.15 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิลีเ่จยีงซานยี ่ประเทศจนึ โดยสายการบนิ LUCKY AIR  เทีย่วบนิที ่8L826 (ใช ้
ระยะเวลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 15 นาท)ี 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

พกั 2-3 ท่านตอ่หอ้ง 
(ไม่มรีาคาเดก็) 

พกัเดีย่ว  
(จา่ยเพิม่) 

วนัที ่30 กนัยายน – 04 ตลุาคม 2562 13,888 4,500 

วนัที ่30 ตลุาคม – 03 พฤศจกิายน 2562 15,888 4,500 

วนัที ่06 - 10 พฤศจกิายน 2562 15,888 4,500 

วนัที ่13 - 17 พฤศจกิายน 2562 15,888 4,500 

วนัที ่20 - 24 พฤศจกิายน 2562 15,888 4,500 

วนัที ่27 พฤศจกิายน - 01 ธนัวาคม 2562 15,888 4,500 

วนัที ่04 - 08 ธนัวาคม 2562 
(วนัคลา้ยวนับบรมราชสมภพ ร.9) 

16,888 4,500 

วนัที ่11 - 15 ธนัวาคม 2562 15,888 4,500 

วนัที ่18 - 22 ธนัวาคม 2562 15,888 4,500 

วนัที ่25 - 29 ธนัวาคม 2562 15,888 4,500 

วนัที ่01 - 05 มกราคม 2563 (วนัขึน้ปีใหม่) 17,888 4,500 

วนัที ่08 - 12 มกราคม 2563 15,888 4,500 

วนัที ่15 - 19 มกราคม 2563 15,888 4,500 

วนัที ่22 - 26 มกราคม 2563 15,888 4,500 

วนัที ่29 มกราคม – 02 กมุภาพนัธ ์2563 15,888 4,500 

วนัที ่05 - 09 กมุภาพนัธ ์2563 (วนัมาฆบูชา) 16,888 4,500 

วนัที ่12 - 16 กมุภาพนัธ ์2563 15,888 4,500 

วนัที ่19 - 23 กมุภาพนัธ ์2563 15,888 4,500 

วนัที ่26 กมุภาพนัธ ์- 01 มนีาคม 2563 15,888 4,500 

วนัที ่04 - 08 มนีาคม 2563 15,888 4,500 

วนัที ่11 - 15 มนีาคม 2563 15,888 4,500 

วนัที ่18 - 22 มนีาคม 2563 15,888 4,500 

วนัที ่25 – 29 มนีาคม 2563 15,888 4,500 

วนัที ่01 - 05 เมษายน 2563  15,888 4,500 

วนัที ่08 - 12 เมษายน 2563  15,888 4,500 

วนัที ่15 - 19 เมษายน 2563  15,888 4,500 

วนัที ่22 - 26 เมษายน 2563  15,888 4,500 

วนัที ่29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563  15,888 4,500 



 

(ค่าทวัรบ์รกิารน ้าดื่มท่านละ 1 ขวด ไม่รวมค่าอาหารบนเคร ือ่ง สายการบินมีบรกิารจ าหน่ายอาหาร และ
เคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) 

16.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิลีเ่จยีงซานยี ่ประเทศจนึ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้น า
ท่านรบัสมัภาระ (เวลาทอ้งถิน่ประเทศจนี เรว็กว่าประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 
เมอืงลีเ่จยีง เป็นเมอืงซึง่ตัง้อยู่ในหุบเขาทีม่ทีศันียภาพงดงาม เป็นถิน่ทีอ่ยู่ของชาวน่าซ ีถอืเป็นชนกลุ่มนอ้ยทีม่ี
ความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม เช่น การมีโครงสรา้งทางสังคมแบบสตรเีป็นใหญ่ 
นอกจากน้ันยงัมอีกัษรภาพอนัเป็นเอกลกัษณอ์กีดว้ย  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1)   
ทีพ่กั โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่อง      ลีเ่จยีง-จงเตีย้น (แชงกรล่ีา)-เมอืงโบราณจงเตีย้น-จงเตีย้น (แชงกรล่ีา)-เตอ๋ชงิ-โคง้แรกแม่น ้าแยง
ซเีกยีง-ยอดเขาหมิะไป๋หมาง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 น าท่านเดินทางสู่  เมืองจงเตี ้ยน (แชงกรีล่า)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช ั่วโมง)  อยู่ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ซึง่มีพรมแดนตดิกบัอาณาเขตน่าซขีองเมืองลีเ่จยีง และอาณาจกัรหยี
ของเมอืงหนิงหลาง ซึง่อยู่ห่างจากนครคุนหมงิถงึ 700 กโิลเมตร และอุดมไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามของป่าไมทุ่้ง
หญา้ภูเขาทะเลสาบและสตัวน์านาชนิด ดว้ยภูมิประเทศรวมกบัทศันียภาพทีง่ดงาม สถานทีแ่ห่งนีจ้งึไดช้ ือ่ว่า 
“ดนิแดนแหง่ความฝัน” 
น าท่านชม เมอืงโบราณจงเตีย้น (เมอืงโบราณแชงการล่ีา) ศูนยร์วมของวฒันธรรมชาวธเิบต ลกัษณะ
คลา้ยชมุชนเมอืงโบราณธเิบต ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคนพืน้เมอืง รา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึมากมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  
บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเต๋อซงิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ช ัว่โมง) เป็นอ าเภอทีต่ ัง้อยู่เหนือสุดของภาค

ตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ดา้นตะวนัตกเชือ่มกบัเขตปกครองตนเองทิเบต ดา้นตะวนัออกตดิกบั
มณฑลเสฉวน เทอืกเขานู่ซานทีย่าวแคบ และแม่น ้าล่านชา่งเจยีงทีเ่ช ีย่วกราก ขนานกนัเป็นแนวยาวจากเหนือลง
ใต ้ประกอบเป็นภูมิประเทศภูดอยหุบเขาทีม่ีลกัษณะพเิศษ ภูเขาหมิะ ธารน ้าแข็ง และเต็มไปดว้ยป่าดงทีห่นาทบึ 
เน่ืองจากมีสภาพแวดลอ้มทีเ่งยีบสงบ อากาศสดชืน่ เมืองเต๋อชงิไดพ้ฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่วพกัผ่อนหย่อนใจ 
ซึง่เป็นทีนิ่ยมชมชอบของผูค้นทีเ่สาะแสวงหาธรรมชาต ิในแต่ละปีจะมหีมิะตกเฉลีย่ที ่56 วนั โดยบางปีทีต่กมาก 
จะมหีมิะตกมากถงึ 101 วนั และบางปีทีห่มิะตกในปรมิาณมาก จ านวนวนัทีม่หีมิะทบัถมจะมากถงึ 84 วนัต่อปี ท า
ใหเ้ต๋อชงิเป็น "เมืองหิมะบนทีร่าบสูง" สมดงัช ือ่ ถา้หิมะตกหนักเพียงตกแค่คนืเดียว หิมะก็สามารถปกคลุมสิง่
ปลูกสรา้งสูงๆ ต ่าๆ ในตวัเมอืง และพืน้ทีแ่อ่งกระทะระหว่างภเูขา กวาดตามองไปจะเห็นเป็นโลกสเีงนิขาวโพลนสดุ
สายตา ระหว่างทางแวะชม โคง้แรกแม่น ้าแยงซเีกยีง ถอืเป็นแม่น ้าสายส าคญัทีเ่ปรยีบเสมอืนเสน้เลอืดทีห่ล่อ
เลีย้งประเทศจีน ไหลลงมาจากที่ราบสูงชงิไห่-ทิเบต มากระทบกบั
ภู เ ข า ไ ห่ หล อ  ท า ใ ห ้ทิ ศ ท า ง ขอ ง แ ม่ น ้ า หัก โ ค ้ง ไ ปท า ง ทิ ศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จนเกดิเป็นโคง้น ้าทีส่วยงาม แม่น ้าแยงซทีีไ่หล
ผ่านเมืองลี่เจียงชว่งนี้มีช ือ่ว่า จนิซา หรอืเรยีกเต็มๆว่า จินซา
เจยีง แปลว่า แม่น ้าทรายทอง จุดนี้เองที่แม่น ้าไดห้กัโคง้ขอ้ศอก
เป็นโคง้แรก ท าใหไ้หลแยกจากแม่น า้สาละวนิและแม่น า้โขง ไปทางทศิ
ตะวนัออก ก่อใหเ้กิดอารยธรรมจีนที่ยิ่งใหญ่เมื่อหลายพนัปีมาแลว้ 
กล่าวกนัว่าถา้ไม่มโีคง้น ้าแห่งนี ้ก็อาจไม่มอีารยธรรมจนีอนัเกรยีงไกร 
อกีทัง้จดุนีย้งัเป็นจดุยุทธศาสตรท์ีข่บวนทพัของขงเบง้ และกองทพักุบไลขา่น ใชเ้ป็นจดุขา้มแม่น ้าแยงซไีปท าศกึ
กบัศตัร ูและเหมาเจ๋อตงไดใ้ชเ้สน้ทางนีเ้ดนิทพัทางไกลหนีการลอ้มปราบของพวกกก๊มนิตั๋งในสมยัสงครามปฏวิตัิ
วฒันธรรมจนี  

 น าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองเต๋อชงิ ลดัเลาะวิ่งผ่านทิวเขาขนาดมหึมา ชมทิวทศันธ์รรมชาติที่มโหฬาร
ตระการตาบนเสน้ทางคดโคง้ไปตามหนา้ผา ภาพทีป่รากฏต่อหนา้คือ ภูเขาหมิะไป๋หมาง สูง 4,450 เมตร 
เสน้ทางนีต้ดัผ่านเทอืกเขาหมิะ ผ่านป่าสนบนภเูขาทีป่กคลุมดว้ยหมิะ นับเป็นเสน้ทางทีง่ดงามทีสุ่ด บางคนเรยีก
เสน้ทางนีว้่า ถนนไต่ขอบฟ้า เป็นแหล่งก าเนิดพชืพนัธุห์ายาก อาท ิไมส้น ตน้อาซาเลยี สตัวป่์าหายากอย่างลงิสี
ทอง และแพนดา้เล็ก 

 เมอืงเต๋อชงิ เป็นเมืองทีต่ ัง้อยู่ในหุบเขามีความสูงถงึ 4,000 เมตร มีพืน้ที ่7,596 ตารางกโิลเมตร มีประชากร 
56,532 คน นับเป็นดนิแดนศกัดิส์ทิธิแ์ห่งชาวทิเบต ทีน่ี่คอืเขตภูเขาหมิาลยัดา้นจนี ซึง่ซอ่นตวัอยู่ชายคาโลก 
ทีน่ี่มยีอดเขากาเคโบ (Kagebo Peak) สูง 6,740 เมตร เป็นยอดเขาสูงทีสุ่ดของยูนนาน เป็นยอดเขาศกัดิส์ทิธิ ์

ของชาวทิเบต จากทั่วสารทิศตอ้งเดินทางมาจารกิแสวงบุญกนัทุกปี เมืองเต๋อชงิอยู่ท่ามกลางหุบเขาระหว่าง
เทอืกเขาหมิะเหมยลีแ่ละไป๋หมาง เป็นเมืองทีเ่จรญิแห่งสุดทา้ยก่อนพน้เขตยูนนานเขา้ไปสู่ทเิบต เป็นเมืองทีอ่ยู่



 

เหนือสุดของยูนนาน ถงึประตูเมอืงเต๋อชงิ มีสถูปแบบทเิบตอยู่ 2 องค ์และเก๋งจนีซึง่เป็นจดุใหนั้กท่องเทีย่วไดช้ม
ภาพพาโนราม่าของภเูขาหมิะเหมยหลีท่ีป่รากฏอยู่เบือ้งหนา้ ส่วนเบือ้งล่างคอืธารน ้าแข็งหมงิหย่ง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4)   
ทีพ่กั  โรงแรม MIN ZHU HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่าม      ภูเขาหิมะเหม่ยลี่สะท้อนแสง-วดัเฟยไหล-หมู่บา้นหมิงหย่ง-ธารน ้าแข็งหมิงหย่ง (รวมรถ
แบตเตอรี)่-เตอ๋ชงิ-จงเตีย้น  

น าท่านชมภาพแหง่ความสวยงามของ ภูเขาหมิะเหม่ยลีใ่นยามเชา้ เมือ่ดวงอาทติยโ์ผล่รบัวนัใหม่
ในวนัทีท่อ้งฟ้าสดใส แสงจากดวงอาทติยจ์ะสะทอ้นกบัน ้าแข็งบนภูเขาหมิะเหม่ยลีก่ลายเป็นสทีอง
สวยงาม ใหท่้านไดเ้กบ็ภาพประทบัใจตามอธัยาศยั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
น าท่านเดินทางสู่ วดัเฟยไหล อยู่ห่างจากเมืองเต๋อชงิประมาณ 4 กโิลเมตร เป็นวดัทิเบตทีส่ าคญัอกีวดัหน่ึง 
เน่ืองจากเป็นวดัทีช่าวทิเบตมกัจะเดินทางมาสกัการะบูชาภูเขาหิมะอนัศกัดิส์ทิธิท์ีอ่ยู่เบือ้งหนา้ เป็นวดัทีส่รา้ง
ขึน้มานานกว่าพนัปีแลว้ ตัง้แต่สมยัทีม่ีการเผยแพรพ่ระพุทธศาสนาเขา้มายงัทิเบตในชว่งแรก เป็นวดัทีไ่ม่มี
พระสงฆจ์ าพรรษาอยู่ทีว่ดั โดยในวดัจะมสีถูปทีใ่ชเ้ป็นเตาเผาดอกไม ้เพือ่เป็นการสกัการะต่อสิง่ศกัดส์ทิธิ ์และที่

วดัแห่งนีย้งัสามารถมองเห็นภเูขาหมิะเหม่ยหลีไ่ดอ้กีดว้ย 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  
บ่าย น าท่านเดนิทางลดัเลาะไปตามไหล่เขา ถงึ หมู่บา้นหมงิหย่ง เป็นหมู่บา้นทีต่ ัง้อยู่รมิแม่น ้าทีล่ะลายมาจากธาร

น ้าแข็ง ปัจจุบนัหมู่บา้นไดก้ลายเป็นเขตทศันียภาพทีม่ีช ือ่เสยีง และไดร้บัความนิยมจากนักท่องเทีย่วเป็นอย่าง
มากในปัจจบุนั ส าหรบัการท่องเทีย่วในเขตรอบๆ หมู่บา้นน้ัน นักท่องเทีย่วทีม่าเยอืนจะตอ้งไม่พลาดไปชมความ
ยิง่ใหญ่ของ “ธารน ้าแข็งหมงิหย่ง” น าท่านเปลีย่นบรรยากาศโดยการ นั่งรถแบตเตอรี ่ขึน้สู่ ธารน ้าแข็งหมงิ
หย่ง ทีต่ ัง้อยู่ในละตจิูดทีต่ ่าทีสุ่ดของจนี และยงัเป็นธารน ้าแข็งทีม่ีอายุนับลา้นปี ธารน ้าแข็งหมิงหย่งน้ันทอดตวั
จากบนภูเขาหิมะเหมยหลี่ บนความสูงเหนือระดบัน ้าทะเล 6,740 เมตร ลงมายงัเขตป่าไมท้ี่อยู่ดา้นล่างที่

ระดบัน ้าทะเล 2,700 เมตร ดว้ยความยาว 11.7 กิโลเมตร และมีความกวา้งประมาณ 500 เมตร นับเป็นธาร
น ้าแข็งทีท่อดตวัลงมาทางทศิใตม้ากทีสุ่ดของจนี ธารน ้าแข็งหมงิหย่งเป็นธารน ้าแข็งทีใ่หญ่ทีสุ่ด เกดิจากการทบั
ถมของหมิะบนยอดเขาคาวากาโปทีเ่คลือ่นตวัอย่างชา้ๆ จากความสูง 5,500 เมตร ลงมาสู่แม่น ้าแข็ง (river of 
ice) ทีร่ะดบัความสูง 2,700 เมตร ธารน ้าแข็งหมิงหย่งยาว 11 กม. กวา้ง 500 เมตร การทบัถมของหิมะหรอื
ในชว่งสภาพอากาศเย็นจดั หยาดน ้าจากฟ้าทีต่กลงในบรเิวณยอดเขาคาวากาโปจะอยู่ในรูปของหมิะ หรอืฝน
น ้าแข็งจะสะสมรวมตวักนัหนามากขึน้ เกดิการอดัตวัและตกผลกึใหม่ของหมิะ ส่วนทีอ่ยู่ขา้งล่างจะหนืดและคอ่ยๆ 
เคลือ่นทีล่งสู่ทีต่ ่าอย่างชา้ๆ ตามแรงดงึดูดของโลก ลกัษณะดงักล่าวเรยีกว่า "ธารน ้าแข็ง" แต่เน่ืองจากภาวะโลก
รอ้นทีท่วคีวามรุนแรงมากขึน้เร ือ่ยๆ ท าใหก้ารละลายของธารน ้าแข็งทีข่ยายตวัเรว็ขึน้ ท าใหธ้ารน ้าแข็งนีม้ีการ
หดตวัราวปีละ 50 เมตร  
น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงจงเตีย้น (แชงกรล่ีา) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ช ัว่โมง) ซึง่เป็นเมืองทีอ่ยู่
ตดิกบัทเิบต ลกัษณะของเมอืงนีจ้ะเป็นในลกัษณะภเูขาทีร่าบสูงทีส่วยงาม จนไดช้ ือ่ว่า “แชงกรลี่า” โดยชือ่แชงก
รลี่าน้ันมาจากภาษาธเิบต หมายถงึ หนทางน าไปสู่ดวงตะวนัและดวงจนัทรโ์ดยดวงจติ และแปลอกีความหมาย
หน่ึงว่า ดนิแดนอกีดา้นหน่ึงของโลกหรอืแดนสวรรคบ์นโลก 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (7) 
ทีพ่กั โรงแรม GRACE HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ี ่    ทุ่งหญา้นาพาไห-่ชอ่งแคบเสอืกระโจน-จงเตีย้น-ลีเ่จยีง-รา้นบวัหมิะ-เมอืงโบราณลีเ่จยีง 
** OPTION SHOW : โชวพ์ืน้เมอืง Lishui Jinsha (โชวล์ีสุ่ย่จนิซา)** 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
  น าท่านชมววิ ทุ่งหญา้นาพาไห่ ใหท่้านชมทศันียภาพอนัสวยงามของทวิทศันทุ่์งหญา้กวา้งใหญ่ทีม่ีฝูงจามร ี

แพะ และดอกไมต้ามฤดูกาล สมัผสัอากาศทีแ่สนบรสิุทธ ์



 

 น าท่านชม ช่องแคบเสอืกระโจน ซึง่เป็นชอ่งแคบชว่งแม่น ้าแยงซไีหลลงมาจากจนิซาเจยีง (แม่น ้าทรายทอง) 
เป็นชอ่งแคบทีม่ีน ้าไหลเชีย่วมาก ชว่งทีแ่คบทีสุ่ดประมาณ 30 เมตร ตามต านานเล่าว่า ในอดตีชอ่งแคบเสอืนี้

สามารถกระโดดขา้มไปยงัฝ่ังตรงขา้มได ้จงึเป็นทีม่าของ “ชอ่งแคบเสอืกระโจน” 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9)  
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงลีเ่จยีง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) เมืองเล็กๆ ทีต่ ัง้อยู่ท่ามกลางขนุเขา

ทางตอนเหนือของตา้หลี ่มอีากาศหนาวเย็นตลอดปี 
น าท่านชม รา้นบวัหมิะ สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหม พุพอง และแมลงกดัต่อยถอืไดว้่าเป็นยา
สามญัประจ าบา้นเลยทเีดยีว 
 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโบราณลีเ่จยีง ดา้นหนา้จะมีกงัหนัวิดน ้าขนาดใหญ่ตัง้โดดเด่นเป็นสง่า เป็นเหมือน
สญัลกัษณข์องเมอืงเกา่ลีเ่จยีง ภายในเมอืงเกา่ลีเ่จยีงน้ันงดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรอืนสไตลจ์นีเก่าแก่ที่

หาชมไดย้าก และไดร้บัการอนุรกัษไ์วอ้ย่างดี บางหลงัเหมือนโรงเตีย๊มโบราณที่เราเคยเห็นตามหนังจีนยอ้น
ยุค ใหท่้านอสิระตามอธัยาศยั 

 OPTION SHOW : โชวพ์ืน้เมอืง Lishui Jinsha (โชวล์ีสุ่ย่จนิซา) ราคา 1,500 บาท/ท่าน 
 โชวใ์นโรงละคร เป็นโชวเ์กีย่วกบัวฒันธรรม ซึง่เปิดการแสดงมากกว่า 5,000 คร ัง้และมผีูช้มมากกว่า 2 ลา้นคน 

เวลาในการชมโชวป์ระมาณ 1 ช ัว่โมง ขึน้อยู่กบัจ านวนนักท่องเทีย่ว และการจราจรในวนัน้ันๆ สามารถตดิตอ่ได ้
ทีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหวัหนา้ทวัร ์/ ส าหรบัท่านทีไ่ม่ไดซ้ ือ้ทวัรเ์สรมิ ท่านสามารถเดนิอสิระถ่ายรูปไดท้ีเ่มอืงโบราณ
ลีเ่จยีง  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ !! สุกีป้ลาแซลมอน (10)   
ทีพ่กั โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่า้   สนามบนิลีเ่จยีงซานยี-่ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ(กรุงเทพมหานคร) 

เชา้  บรกิารอาการเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิลีเ่จยีงซานยี ่เพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย  

10.00 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน LUCKY 
AIR  เทีย่วบนิที ่8L825 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 1 ช ัว่โมง 25 นาท)ี 
(ค่าทวัรบ์รกิารน ้าดืม่ท่านละ 1 ขวด ไม่รวมค่าอาหารบนเคร ือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเคร ือ่งดืม่
บนเคร ือ่ง) 

11.25 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

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

หมายเหต ุ:    ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง  ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้นบวัหมิะ ซึง่จ าเป็นตอ้ง
ระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัจงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้ง
รบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวาม
ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน/ท่าน/รา้น 
 

**ราคาส าหรบัลูกคา้ทีไ่ม่ตอ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 10,888 บาท** 
ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบูิรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั)  ท่านละ 3,888 บาท 

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ และวซีา่ 
* ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 
 



 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ การเมือง สายการบนิ 
เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพ
การจราจรในวนัเดนิทางน้ันๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามนั 
✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  
✓ ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ คนละ 1 ช ิน้ ไม่เกนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด และถอืขึน้เคร ือ่งได ้1 ช ิน้ไม่เกนิ 5 กก. 
✓ โรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
× ค่าธรรมเนียมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี แบบธรรมดา 4 วนัท าการ ท่านละ 2,200 บาท/ วซีา่จนีแบบด่วน 2 วนัท าการ ท่าน

ละ 3,500 บาท (ในกณีทีภ่ายหลงัมกีารประกาศใหส้ามารถท าวซีา่กรุป๊เขา้เมืองลีเ่จยีงได ้และท่านมีความประสงคจ์ะท าวี
ซา่กรุป๊ท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี มีค่าใชจ้่ายท่านละ 1,500 บาท (ส าหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ
เท่าน้ัน) 

× ค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 350 หยวน/ทรปิ ในส่วนค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 400 บาท ต่อทรปิ (เด็กตอ้ง
เสยีค่าทปิเท่าผูใ้หญ่) 

× ค่าท าวซีา่ชาวต่างชาตทิีไ่ม่ไดร้บัการยกเวน้ยืน่วซีา่หมู่คณะ ลูกคา้ตอ้งเป็นผูด้ าเนินการยืน่วซีา่เอง ทางบรษิทัไม่สามารถ
แทรกแซงได)้ 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร ือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามินิบารใ์นหอ้ง
และค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ันๆ ก าหนด หรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน ้ามนัขึน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่
ตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 

× ค่าวซีา่จนีส าหรบัชาวต่างชาต ิ
× ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 
× ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

เดนิทางขึน้ต ่า 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุป๊จะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่
เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออก
เดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ต่อไป โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  
เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มดัจ าท่านละ 8,000 บาท ภายหลงัจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 
20 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ส่วนทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 
• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 
• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิทัถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มเีงือ่นไข 
• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไว ้

ทัง้หมดนีแ้ลว้ 
• หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุช ือ่พนักงานขายมาทางอเีมล ์
• ส่งรายชือ่ส ารองที่น่ัง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยืนยนัว่าตอ้งการ

เดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร หากไม่ส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใช ้
ในการจองตั๋วเคร ือ่งบนิทัง้สิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้
หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
เง่ือนไขยกเลกิการจอง : 
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเคร ือ่งบนิโปรโมช ัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี 
และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิใหเ้ดินทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ



 

เดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช ้
บรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้ 
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง
ท่านลูกคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้ว่มคณะไม่ถงึ 25 ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิบนิ การประทว้ง การนัดหยุดงาน การ

กอ่การจลาจล ภยัธรรมชาต ิการน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  
5. บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัแลว้ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทอีกคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเร ือ่งหอ้งพกัเป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พกั โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหร ี ่/ ปลอดบุหร ีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชว้ีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัอย่างน้อย 7 วนัก่อนการ
เดนิทาง มฉิะน้ันบรษิทัไม่สามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
จดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่วโดยไม่มคี่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่ว
และชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอื
จากผูเ้ดนิทางในบางคร ัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม  

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั 
 

หมายเหต ุ:  การขอวซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัท าการ  ท่านละ 2,200 บาท         
  การขอวซีา่จนีแบบดว่น       2 วนัท าการ  ท่านละ 3,500 บาท  

**ไม่นบัรวมวนันดัเรยีกเกบ็เอกสาร** 
 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย  
กรุณาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทั  

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) ทีม่ีอายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวนัหมดอายุโดยนับจากวนัทีเ่ดินทางกลบัมาถงึ
ประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เล่มเก่า เคยไดร้บัวีซา่จนี กรุณาถ่ายส าเนาหนา้พาสปอรต์เล่มเก่า และส าเนาหนา้วีซา่จนี 
จดัส่งใหก้บัทางบรษิทัฯ ** หมายเหต ุ: หนงัสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร ช ารุดใดๆ ท ัง้สิน้ ถา้เกดิการช ารุด  เจา้หน้าที่

ตรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได ้ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสขีนาด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้หลงัสขีาวเท่านัน้ ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็น

ท ัง้ใบหน้าและใบหูท ัง้สองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สขีาว เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุด
นักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไม่สวมเครือ่งประดบั สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟช ัน่ เเว่น
สายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จาก
คอมพวิเตอร ์** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจส่งผลใหรู้ป
ถา่ยช ารุด และไม่สามารถใชง้านได ้** 

4. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรณุากรอกขอ้มูลจรงิใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง)  
 



 

 
5. กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

5.1 เดนิทางพรอ้มพ่อแม่  / เดนิทางพรอ้มพ่อ หรอื แม่   
5.1.1 ส าเนาสูตบิตัร(ใบเกดิ) ทัง้นีก้รณีเดก็อายุต า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่  
  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  
  5.1.4 กรณีชือ่ไม่ตรงกบัสูตบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 
5.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 ส าเนาสูตบิตัร(ใบเกดิ) ทัง้นีก้รณีเดก็อายุต า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 
5.2.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่  
5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  
5.2.4 กรณีชือ่ไม่ตรงกบัสูตบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าทีเ่ขตหรอือ าเภอเท่าน้ัน 

หมายเหต ุ:  
• กรณีหนังสอืเดนิทางชาวต่างชาต ิและหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจนี

ดว้ยตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 
• ส าหรบัผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร ือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่าน้ันก่อนการส่งเอกสารยืน่   

วซีา่ 
• เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงัน้ันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษิทัทวัรอ์ย่างนอ้ย 7 วนัท า

การ (กอ่นออกเดนิทาง) 
• โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบียบ

การยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหนา้   
• ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอืใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทาง และยกเวน้การท าวซีา่จนี ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบ

ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษิทัไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วีซา่ / ผูใ้ชบ้ตัร 
APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 
อาทติย ์

คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้ 
• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั ท่านละ 5,500 บาท  
• หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิืน่ๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดไดท้ีเ่จา้หน้าทีฝ่่ายขาย) 
สถานทูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
• ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 
• น ารปูถ่ายเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้
• น ารปูถ่ายทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่่ายเล่น หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
• น ารปูถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสติก๊เกอร ์หรอืรปูทีพ่ร ิน้ทจ์ากคอมพวิเตอร ์
 

(หนงัสอืเดนิทางประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยยีม 
สาธารณรฐัเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนีย ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอรแ์ลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวติเซอรแ์ลนด ์เอสโทเนีย  ไม่สามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผูเ้ดนิทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างนี!้!!! 
**กรุณาระบุรายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน    หมา้ย     หย่า   ไม่ไดจ้ดทะเบยีน   จดทะเบยีน   

ชือ่คูส่มรส.................................................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่    

.....................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................... รหสัไปรษณีย.์..................  

โทรศพัทบ์า้น....................................มอืถอื.................................................... 

ทีอ่ยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................... รหสัไปรษณีย ์...................โทรศพัทบ์า้น .................................................. 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)..................................................................... 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน  / สถานศกึษา ปัจจบุนั(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………...….....…................ 

............................................................................................ รหสัไปรษณีย ์................................โทร.................................. 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเชค็
ขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 
กรณีปัจจบุนัท่านเกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกทีอ่ยู่สถานทีท่ างานล่าสุดกอ่นเกษยีณ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

................................................................................................................................................................................

.................................................................................... รหสัไปรษณีย ์...........................โทร................................................ 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเชค็
ขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่............. เดอืน.................ปี......................  ถงึ วนัที.่..............เดอืน...................ปี................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เมือ่วนัที.่.............. เดอืน.................ปี....................... ถงึ วนัที.่..............เดอืน.................ปี................. 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ 
ส าหรบัคนโสดขอใหร้ะบุชือ่บดิา-มารดา / ส าหรบัท่านทีส่มรสแลว้ใหร้ะบุชือ่สาม ีหรอื ภรรยา เท่านัน้!! 
(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. บดิา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME................................................................................SURNAME...................................................................................... 

2. มารดา ชือ่ (MISS. / MRS.) 

NAME................................................................................SURNAME............................................................................................. 

3. สาม ีหรอื ภรรยา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME................................................................................SURNAME...................................................................................... 

RELATION.............................................................................................................................................................  
หมายเหต ุ
** กรณุาระบุเบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน มอืถอื บา้น และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจรงิเพือ่ใชใ้นการขอยืน่วซีา่ 
** ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ ทางบรษิทัอาจมีการเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ อาจท าใหท่้านเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  

ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ทีนี่ ้(โปรดท าตามระเบยีบอย่างเครง่ครดั) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970, 0-2245-7033 



 

 
ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทวัร.์............................................................................... วนัเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) ................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนหอ้งพกัทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอย่างถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนือ้ววั  ไม่ทานเนือ้หมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสวริตั ิ

รายละเอยีดอืน่ๆ ............................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเง่ือนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


