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วันแรก กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ • เมืองลี่เจียง                 (-/-/เย็น) 
10.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 3 Row E เคาน์เตอร์สายการบินลัคกี ้

แอร์  
Lucky Air (8L) โดยมเีจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านเอกสารและการเช็คอินแก่ทุกท่าน 

13.15 น. ออกเดินทางสู่  เมืองลี่เจียง ประเทศจนี โดยเที่ยวบิน 8L 826  (ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง 30 นาที+) 
 (บริการน า้ดื่มท่านละ 1 ขวดบนเคร่ือง) 

 
 

16.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานลี่เจียง ซันย่ี ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  ผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ เมืองลี่ เจียง 
เมืองท่ีตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยความสวยงามของล่ี
เจียงท่ีมีลักษณะเป็นเมืองโบราณอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี มีสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม
เฉพาะถิ่น จึงได้รับขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) 
เมื่อวนัท่ี 6 ธันวาคม ค.ศ. 1977 ล่ีเจียงยงัเป็นท่ีตัง้ถิ่นฐานของชนเผ่าน่าซีท่ีอพยพมาจากทิเบตอีกด้วย  

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม GREEN MELODY HOLIDAY หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าไป  - กลับ) • ชมโชว์จางอี้โหมว “Impression Lijiang” (รวมค่าเข้า
ชม) • ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (รวมรถแบตเตอรี) • เมืองโบราณซู่เหอ                 (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
น าทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าไป - กลับ)  เป็นอทุยานแห่งชาติของจีน                        
มีเทือกเขาทัง้หมด 13 ลูก โดยยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดมีความสูงถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน า้ทะเล ประกอบไป
ด้วยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทัง้หบุเขา ธารน า้ แนวผา และทุ่งหญ้าน่าซี ตัง้อยู่บริเวณเขตปกครองตนเองอวีห้ลง
น่าซีทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจากตัวเมืองล่ีเจียง โดยเดินทางขึน้เหนือเป็นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
ถึงทางเข้าอุทยาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่ วโมง) มีลักษณะเป็นภูเขาสูงตัง้ตระหง่านทอดตัวยาว
สามารถมองเห็นได้อย่างชดัเจนจากแทบทุกจุดในเมืองล่ีเจียง หากมองจากไกล ๆ จะเห็นภเูขาเป็นรูปคล้าย
มงักรก าลังเลือ้ยอยู่ มีหิมะสีขาวราวกับหยกขาวปกคลุมยอดเขาตลอดทัง้ปี จึงเป็นท่ีมาของชื่อ อวีห้ลงเสวี่ย
ซาน หรือ ภเูขาหิมะมงักรหยกนั่นเอง  จากนัน้ น าท่านนัง่รถอุทยานไปยงัจดุขึน้กระเช้าใหญ่ สามารถนัง่ได้ 6 
– 8 ท่าน ขึน้สู่บริเวณจุดชมวิวบนเขาหิมะมังกรหยกท่ีความสูงกว่า 3,356 เมตร สูงกว่าระดับน า้ทะเลถึง 
4,506 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่จนได้รับค ากล่าวขานว่าเป็นหน่ึงในทิวทัศน์ท่ีงดงาม
ท่ีสดุของแผ่นดินประเทศจีน 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้  น าท่านชมโชว์จางอีโ้หมว “ IMPRESSION LIJIANG ”  (รวมค่าเข้าชมโชว์)  เป็นการแสดงกลางแจ้งท่ี         
ความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน า้ทะเล ณ โรงละครท่ีออกแบบคล้ายโคลอสเซียมกลาย ๆ โดยมีภูเขา 
หิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงั ด้วยแสง สี เสียง และการแต่งกายตระการตา จากการสร้างสรรค์ของ ผู้ก ากับชื่อ
ดงัก้องโลก ‘จาง อี ้โหมว’ ท่ีได้เนรมิตเวทีขนาดใหญ่สีแดงอิฐ ใช้นกัแสดงซึ่งเป็นชาวชนเผ่าพืน้เมืองจริง ๆ กว่า 
600 ชีวิต จาก 16 หมู่บ้าน มาเป็นนักแสดงสมคัรเล่น ท าการร้อง เล่น เต้นร า บอกเล่าวิถีชีวิตของชาวเผ่าน่าซี 
และชาวเผ่าโมซวั โดยมีภเูขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงั ไม่มีการใช้เอฟเฟคพิเศษใด ๆในการโชว์ ท่านจะได้
สมัผสัวิถีของชนพืน้เมืองอย่างแท้จริง 

**หากมีการปิดการแสดงโชว์ IMPRESSION LIJIANG ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด ๆ ท่ีท าให้เข้าชมไม่ได้ บริษัท ฯ 
จะจัดน าชมโชว์พืน้เมือง THE SOUND OF YUNNAN ในโรงละครทดแทนให้เท่านัน้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ทัง้สิน้** 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเท่ียวชม ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (รวมรถแบตเตอรี) หรือทะเลสาบขาว อยู่ทางตะวันออกของภูเขา
หิมะมงักรหยก ท่ีน่ีเป็นทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ ความใสของผืนน า้เป็นสีฟ้าระยิบระยับตัดกับภูเขาหิมะมังกร
หยกและภูเขาลูกเล็กลูกน้อยเรียงรายเป็นฉากหลัง พืน้ท่ีแบ่งออกเป็น 3-4 โซน ทางอุทยานได้ก่อสร้าง



 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้บันไดหินนี ้เพื่อให้สายน า้ไหลลดหลั่นลงมาคล้ายน า้ตกเป็นเชิงชัน้หินปูนสีขาวสวยงาม นอกจากนีท่ี้ริม
แม่น า้ท่านยงัสามารถเช่าขี่จามรีถ่ายรูปกบัวิวท่ีสวยงามดัง่ภาพวาดนี ้ด้วยราคาประมาณ 50 หยวนอีกด้วย 

 

จากนัน้ บอกลาอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก น าท่านเดินทางสู่หมู่ บ้านซู่ เหอ หมู่บ้านโบราณเล็ก ๆ มีแม่น า้ชิงไหล
ผ่าน เป็นย่านชุมชนเก่าท่ีสดุแห่งหน่ึงของชาวน่าซีเมื่อสมัยก่อน ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองล่ีเจียงไปทางทิศตะวนัตก
เฉียงเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร จากเดิมวิถีชีวิตของผู้คนท่ีน่ีเน้นการเพาะปลูก  แต่ได้เปล่ียนเป็นวิถีชีวิต
การค้าขายแทน ในอดีตเป็นตลาดการค้าเคร่ืองหนังเป็นจดุส าคัญของเส้นทางชาและม้ายนูนาน หรือเรียกอีก
อย่างว่า “เส้นทางสายไหมใต้”  มีร้านคาเฟ่ท่ีน่าสนใจ ตกแต่งแบบเมืองโบราณอยู่หลายแห่ง บรรยากาศเงียบ
สงบ ผู้คนมีชีวิตเรียบง่าย และเป็นเมืองแห่งม้า เพราะเราจะได้เห็นม้าอยู่ทัว่หมู่บ้าน โดย ‘ซู่เหอ’ มีความหมาย
ว่า รวบรวมเงินทอง เน่ืองจากด้านหลงัของหมู่บ้านมีภเูขาท่ีมีลกัษณะซ้อนทบักนัเหมือนเป็นการเก็บสะสมเงิน
ทอง จึงได้ตัง้ชื่อหมู่บ้านตามชื่อของภูเขา และยงัมีความหมายว่า “หมู่บ้านท่ีตัง้อยู่ภายใต้ภเูขาสงู” ได้รับการ
ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกย่านเมืองโบราณล่ีเจียง เมื่อปี ค.ศ. 1997 มีขอบเขตรวมถึงย่านเมืองโบราณซู่เหอ
และไป๋ซาด้วย 



 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สุกีป้ลาแซลมอน  
ที่พัก โรงแรม GREEN MELODY HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่สาม อุทยานน ้าหยก • หมู่บ้านไป๋ซา • สะพานแก้วลี่เจียง (รวมรถแบตเตอรี) • ร้านบัวหิมะ • สระมังกร
ด า • เมืองโบราณลี่เจียง                                                                            (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
อุทยานน า้หยก เป็นอทุยานเล็ก ๆ มีฉากหลังของอุทยานเป็นภูเขาหิมะมงักรหยก และท่ีน่ีเป็นหวัใจทางด้าน
วฒันธรรมของชนเผ่าน่าซี ภายในอทุยานมีประตสูวรรค์ รูปปัน้ไม้แกะสลกัท่ีข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ มี
บ่อน า้สีเขียวมรกตท่ีทางน า้ไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ในบ่อน า้แบบขัน้บันไดมีปลาจ านวนมาก มีเทพ
เจ้าแห่งธรรมชาติให้ได้ไปกราบไหว้และบ่อน า้ศกัด์ิสิทธ์ิให้ท่านได้โยนเหรียญขอพรอีกด้วย นอกจากนัน้ ยังมี
น า้ตกท่ีไหลไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกมีชื่อว่า “มงักรออกถ า้” ชัน้ท่ีสองชื่อ “มงักรเล่นน า้” ชัน้ท่ี
สามชื่อ “มังกรโบยบิน” และยังมีต้นไม้เทวดาอายุมากกว่า 500 ปี ซึ่งเป็นท่ีสักการะบูชาของคนในพืน้ท่ีอีก
ด้วย การตกแต่งในอุทยานจัดได้อย่างสวยงามเป็นอย่างมาก ให้ท่านอิสระถ่ายรูปเก็บความประทับใจอย่าง
เต็มอิ่ม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่หมู่ บ้านไป๋ซา หมู่บ้านขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยู่ห่างจากตัวเมืองล่ีเจียงไปทางเหนือประมาณ                        
8 กิโลเมตร เป็นอีกหน่ึงหมู่บ้านท่ียังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณและกล่ินอายวิถีชมุชน 
แต่เดิมเป็นเมืองหลวงเก่าของล่ีเจียง อีกทัง้ ยงัเคยเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของ                 
ล่ีเจียงในสมยัราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์
หยวน ก่อนจะย้ายเมืองหลวงมาอยู่
ท่ีต้าเหยียนหรือเมืองเก่าล่ีเจียงใน
ปัจจุบัน หมู่บ้านไป๋ชาทุกวันนีม้ีการ
พั ฒ น า เชิ ง ท่ อ ง เท่ี ย ว ม า ก ขึ ้น 
บ้านเรือนหลาย ๆ หลัง เปล่ียนมา
ให้บริการนกัท่องเท่ียวทัง้ ร้านอาหาร 
คาเฟ่  ร้านขายของฝากมากมาย 
ชาวบ้านออกมาขายของในราคาท่ี
ไม่แพง โดยเฉพาะพืชผลการเกษตร 
เช่น  แอป เปิ้ ลเขียว  ลูกพี ช  ท่ี น่ี มี
บรรยากาศท่ีเงียบสงบ ผู้คนไม่พลกุพล่าน เหมาะแก่การเดินเล่นพกัผ่อน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเท่ียวชม สะพานแก้วลี่ เจียง (รวมรถแบตเตอรี) สถานท่ีเท่ียวใหม่ของเมืองล่ีเจียง ท่ีน่ีมีความสูง
จากระดับน า้ทะเลประมาณ 2,880 เมตร จดัว่าเป็นสะพานแก้วแขวนท่ีสูงท่ีสุดในมณฑลยูนนานทางด้านทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือ ตัง้อยู่กลางหบุเขาลึกท่ีทรุดตวัลงระหว่างการเคล่ือนย้ายตวัของโลกในยคุน า้แข็งกว่าล้าน
ปีท่ีแล้ว สะพานมีความยาว 137 เมตร กว้างประมาณ 4 เมตร จดุสงูจากใต้หุบเขา 97 เมตร สามารถรองรับ
น า้หนกัรถบรรทกุได้ถึง 16 ตนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
น าท่านแวะช้อปปิ้ง ร้านบัวหิมะ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือท่ีรู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศใน
ด้านรักษาแผลไฟไหม้  พพุอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบ้านขนาดแท้ของชาวจีน 

จากนัน้  น าท่านเข้าชมสระมังกรด า หรือท่ีชาวจีนเรียกว่า เฮยหลงถัน อยู่ในสวนยู่ฉวนสาธารณะขนาดใหญ่ ตัง้อยู่
ในตัวเมืองล่ีเจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าล่ีเจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพืน้ท่ีประมาณ 11,390 
ตารางเมตร สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1737 ในช่วงสมยัราชวงศ์ชิง (เเมนจู) จุดเด่นของท่ีน่ีคือ ความใสของน า้ท่ีใส
ราวผืนกระจกขนาดใหญ่ มีเก๋งจีนกบัสะพานข้ามทะเลสาบเป็นองค์ประกอบ ฉากของภูเขาหิมะมังกรหยกอยู่
ด้านหลงั บรรยากาศท่ีน่ีเงียบสงบ มีวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม นอกจากนี ้ภายในสวนยงัมีสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ท่ี
ผสมผสานวฒันธรรมของชาวฮัน่ ทิเบต และน่าซี ไว้ด้วยกนั ในสวนแห่งนีม้ีพิพิธภณัฑ์ศิลปะตงปา ด้านในของ



 

 

 

 

 

 

 

 

พิพิธภัณฑ์มีส่ิงท่ีแสดงถึงวฒันธรรมตงปามากมาย เช่น รูปภาพต่าง ๆ และอกัษรตงปาซึ่งมีลกัษณะคล้ายกับ
อกัษร Hieroglyphics ของอียิปต์อีกด้วย มีเร่ืองเล่าขานต่อกนัมาว่า ในอดีตมีคนพบเห็นมังกรด าปรากฏกาย
ใต้น า้บ้าง ผดุขึน้มาจากสระน า้บ้าง จึงเป็นท่ีมาของชื่อสระแห่งนีน้ัน่เอง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  หลงัออกจากสระมังกรด าแล้ว น าท่านเท่ียวชมเมืองโบราณลี่เจียง ทัง้เมืองคือมรดกโลกท่ีได้รับการประกาศ
จากยูเนสโกเป็นเมืองโบราณท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงของจีน มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เมืองโบราณต้าเห

ยียน เป็นเมืองโบราณของชาวน่าซี ตัง้อยู่ริมล าธาร มีอายุย้อนหลังไปถึงราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปีมาแล้ว 
เมืองโบราณนีก้่อสร้างด้วยไม้ ไม่มีก าแพงเมือง เป็นอาคารยาวบ้านแบบโบราณ ต่อเน่ืองกันไปตามล าธาร                            
แผ่กระจายจนเกิดเป็นเมืองขนาดใหญ่  โครงสร้างของเมืองเป็นแบบยืดหยุ่นบ้านเรือนปลูกติด ๆ กัน                     
ถนนภายในเมืองปดู้วยหินเรียบล่ืนก้อนใหญ่เรียงตัวกันเป็นถนนแคบ ๆ พาดผ่านขนานไปกบัล าธารเล็ก ๆ ท่ี
ละลายไหลมาจากหิมะบนเทือกเขามังกรหยก มีต้นหลิวเป็นทิวแถวพลิว้ไหวตามสายลม มีสะพานเล็ก ๆ        
หลากรูปแบบกว่า 300 สะพานทอดตัวข้ามจากถนนเส้นกลาง ท่านสามารถเลือกลิม้รสจากร้านอาหาร
มากมาย รวมทัง้ช้อปปิง้ผลิตภัณฑ์พืน้เมืองต่าง ๆ เป็นของฝาก โดยสินค้าท่ีระลึกท่ีน่ีมีอกัษรตงปาของชาวน่า
ซีเป็นเอกลักษณ์บนสินค้าแทบทุกชิน้ ทัง้ยังประดับประดาเมืองด้วยอักษรนีอ้ยู่ทั่วไปทัง้เมืองเช่นกัน 
สญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของเมืองโบราณล่ีเจียงคือ กงัหนัน า้ขนาดใหญ่บริเวณจัตรุัสอวีเ้หอ และติดกนัมีแผ่นป้าย
พร้อมลายมือของอดีตประธานาธิบดีจีน เจียงเจ๋อหมิน ว่า “เมืองเก่าล่ีเจียง มรดกโลกทางวฒันธรรม” เพียง
ท่านก้าวผ่านประตทูางเข้าเมืองเก่าก็เหมือนหลดุเข้าไปอยู่ในโลกอีกใบดัง่ย้อนเวลากลับไปในอดีต จนท าให้ผู้
มาเยือนรู้สึกเหมือนถกูต้องมนต์สะกดกบัภาพความงดงามของมรดกโลกล า้ค่าแห่งนี ้ 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พัก โรงแรม GREEN MELODY HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ส่ี เมื อ ง ลี่ เ จี ย ง  •  ท่ า อ า ก า ศ ย า น ลี เ จี ย ง  ซั น ยี่  •  ท่ า อ า ก า ศ ย า น น า น า ช า ติ สุ ว ร ร ณ ภู มิ                                 
 (เช้า/-/-) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
 บอกลาเมืองล่ีเจียง น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลีเจียง ซันย่ี 

 

10.00 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพมหานครโดย สายการบินลัคกีแ้อร์ Lucky Air (8L) 
  เที่ยวบินที่ 8L 8325 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) (บริการน า้ดื่มท่านละ 1 ขวด บน

เคร่ือง) 
11.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 

 

 

** โรงแรมที่พักและโปรแกรมท่องเทีย่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับความเหมาะสม 
เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

โดยค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ** 
 

** นโยบายเพื่อร่วมส่งเสริมสินค้าพืน้เมือง คือร้านผลิตภัณฑ์ บัวหิมะ ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ เนือ่งจากมีผลต่อ
ราคาทัวร์ของทางบริษัทฯ หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพืน้เมืองหรือร้านของรัฐบาลตามที่
ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องช าระค่าชดเชยเพิ่ม ร้านละ 3,500 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่น

จะเป็นผู้เก็บเงินจากลกูค้าโดยตรง ** 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

วันเดินทาง ราคา บินตรงสู่ลีเ่จียง ภูเขาหิมะมังกรหยก สะพานแก้ว 
สายการบินลัคกีแ้อร์ (8L) 4 วัน 3 คืน 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

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 

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 
 

อัตราค่าบริการรวม 
✓ ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ปตามรายการที่ระบุ  กรุงเทพฯ -ลี่ เจียง-กรุงเทพฯ สายการบิน Lucky Air (8L) เป็น

ต๋ัวหมู่คณะ 
✓ ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) และถือขึน้เคร่ืองได้ 1 ช้ินไม่เกิน 5 กก. 
✓ ค่าโรงแรมตลอดการเดินทาง (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน) (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้องเดี่ยว) 
✓ ค่าอาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ, น ้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด / ท่าน 
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ – ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 



 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขประกันการเดินทาง   ค่าประกันอุบั ติ เห ตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ ได้ รับอุบั ติ เห ตุ
ระหว่าง                     การเดินทาง ไม่ คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้
เดินทาง (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหาร และเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ - โทรสาร, มินิบาร์ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน , อุบั ติ ภัยทางธรรมชาติ , การประท้วง , การจลาจล , การนัดหยุด
งาน , ก ารถู กปฏิ เสธ ไ ม่ ให้ ออกและ เข้ าเมื อ งจาก เจ้าห น้ าที่ ต รวจคน เข้ าเมื อ งและ เจ้าห น้ าที่ ก รม แรงงาน  ทั้ งที่
เมืองไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ ลูกค้าต้องเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง 

 ค่าวีซ่าจีนส าหรับชาวต่างชาติ และต่างด้าว 

 กรณี ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบเดี่ยว ค่าใช้จ่ายและบริการยื่นแบบปกติ 4 วันท าการ  ท่านละ 2,000 บาท  
กรณี ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบเดี่ยว ค่าใช้จ่ายและบริการยื่นด่วน 2 วันท าการ  ท่านละ 3,000 บาท  
(ราคาค่าธรรมเนียมและบริการน้ีเฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน !! โปรดจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวี
ซ่า และ                   ส่งเอกสารให้บริษัทอย่างน้อยที่ สุด 2 วันท าการก่อนวันยื่นจริง  ไม่นับรวมวันหยุด  เสาร์ - อาทิตย์ 
วันหยุดที่ สถานทูตประกาศและ               ไม่ นับรวมวันยื่น  ซ่ึ งเอกสารจะอยู่ กับสถานทูตไม่สามารถดึ งเอกสาร
กลับมาระหว่างตรวจพิจารณาได้) 

 ค่าทิปไกด์ ท้ องถิ่น , พ นักงานขับรถ  ตามระเบียบธรรมเนียม  รวม ตลอดทริป  1,700 บาท  / ท่ าน  (เด็ กช าระเท่ า
ผู้ใหญ่)  

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ 
 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง ช าระมัดจ าท่ านละ 10 ,000 บาท  (ช่วงเทศกาลกรุณ าช าระเต็มจ านวน) 

ส่วนที่ เหลือพ ร้อม ค่าวี ซ่ าช าระก่อนการเดินท างไม่ น้อยก ว่า 20 วัน  มิ ฉะน้ันถือ ว่ าท่ านยก เลิกการ เดินทางโดย
อัตโนมัติ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ท่านขึน้ไป มีหัวหน้าทัวร์ไทย (ขนาดของกรุ๊ปไซส์อาจปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า) กรณีผู้ เดินทางมีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เลื่อนวันเดินทาง หรือ
ยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 - 10 วันก่อนการเดินทาง 

3. กรณี ยก เลิก  หาก ท่ านยก เลิกก าร เดิ นท างหลั งช าระ ค่ ามั ดจ าห รือช าระ เต็ม จ านวน แล้ว  ก าร เลื่ อนห รือ เปลี่ ยน
โปรแกรมทัวร์เท่ากับการยกเลิกทัวร์  ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี  แต่สามารถหาผู้ เดินทางใหม่มาใช้
สิทธิ์แทนได้ โดยต้องส่งเอกสารด าเนินการวีซ่าของเดินทางอย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. กรณี ที่ มี เดิ นท างบินภาย ในประเทศและต้องออก ต๋ัวภายใน  เช่น  (ต๋ั ว เค ร่ืองบิน , ต๋ั วรถทั ว ร์ , ต๋ั วรถไฟ ) ก รุณ า
สอบถามที่ เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัวหรือช าระค่าทัวร์ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท
บินห รือ เวลาบินโดยไม่ ได้ แ จ้งให้ ทราบ ล่วงห น้า  ห าก เกิด ข้อผิ ดพลาดใด  ๆ ท างบ ริษัทฯ  ขอสงวน สิทธิ์ ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
➢ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เท่ียวบิน ราคา และรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือ

เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง,  การนัดหยุดงาน, การก่อ

จลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ 
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขน้ี ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 
ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากผู้ เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการ
ท่องเท่ียว (ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มี
อ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

➢ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากท่าน กรณีท่ีท่านไม่สามารถไปเข้าชมร้านจ าหน่ายสินค้าพืน้เมืองตามโปรแกรม
ทัวร์ เช่น ร้านบัวหิมะ ร้านใบชา ร้านผ้าไหม ร้านหยกหรือจิวเวลร่ี ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวและสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นของ
องค์การท่องเท่ียวท้องถิ่น เน่ืองจากการเข้าชมร้านค้าเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนจากองค์การท่องเท่ียวท้องถิ่น ซ่ึงมีผล
ท าให้ค่าทัวร์ถูกลง ดังนั้นหากท่านไม่เข้าชมร้านใดร้านหนึ่งท่ีระบุในโปรแกรมข้างต้นหรือทั้งหมด ย่อมส่งผลให้ค่าทัวร์แพงขึน้  เน่ืองทาง
ทัวร์ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดการเข้าชมร้านค้าฯ ซ่ึงทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มจากท่านนอกเหนือจากที่ได้
แจ้งไว้ 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ หากมี
การปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ  หรือช าระโดยตรง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ป ท่ี เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ี ต้องการันตี มัดจ ากับสายการบินหรือผ่ าน ตัวแทนในป ระเทศห รือ ต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 



 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้ น  จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน ้า การขีดเขียนรูปต่าง  ๆ หรือแม้กระท่ังตราป๊ัมลายการ์ตูน ท่ีไม่ใช่
การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ป ฏิเสธ
การเข้า - ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

➢ กรณี มี  “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้  โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่ เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ  จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

➢ กรณี  “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ท่ีชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

➢ รายการทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันท่ีนั่งจากสายการบิน และโรงแรม
ท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 

แล้วจึงช าระค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวซ่ีาท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) 
➢ หนังสือเดินทางเล่มจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับเข้าประเทศไทย และต้องมีหน้าว่าง ส าหรับ

ประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   (ต้องไม่มีการช ารุดใด ๆ ทัง้สิน้ มิเช่นนัน้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า - ออกเมือง                 
จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 

➢ รูปถ่าย รูปสีขนาด 2 นิว้  พืน้หลังสีขาวเท่านัน้ หน้าตรง เห็นหน้าชัดเจน เห็นใบหู คิว้ ไม่ยิม้เห็นฟัน เก็บผมให้เรียบร้อย ห้ามสวมใส่
เคร่ืองประดับใด ๆ เสือ้ต้องเป็นสีเข้ม เป็นชุดสุภาพ ห้ามใส่เสือ้แขนกุด , เสือ้ที่โชว์ตัง้แต่ไหล่ลงมา, เสือ้ซีทรู, เสือ้ลูกไม้, ชุดหน่วยงาน
ราชการ, ชุดครุย **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน อดัด้วยกระดาษสีโกดกัและฟจิูเท่านัน้ ห้ามถ่ายรูปเองและต้องไม่ใช่สติกเกอร์ รูปพิมพ์
จากคอมพิวเตอร์** 

➢ กรอกเอกสารในแบบฟอร์มประกอบการยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรม กรอกข้อมลูเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพ่ือผลประโยชน์ของตัว
ท่านเอง โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบพบข้อมลูเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่ม
ตรวจ) 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา 

• ส าเนาสตูิบตัร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สตูิบตัรตวัจริง 

• ส าเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 

• ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา 

• กรณีชื่อไม่ตรงกบัสตูิบตัร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปล่ียนชื่อ 
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมญาติ 

• ส าเนาสตูิบตัร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สตูิบตัร (ใบเกิด) ตวัจริง 

• ส าเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 



 

 

 

 

 

 

 

 

• ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา 

• กรณีชื่อไม่ตรงกบัสตูิบตัร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปล่ียนชื่อ 

• ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกให้โดยเขตหรือที่ว่าการอ าเภอเท่านัน้ โดยแสดงความสมัพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้
เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา 

โปรดอ่านรายละเอียดข้อมูลที่ต้องทราบส าหรับการยื่นวซ่ีาท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน 
1. สถานทูตจีนอาจมีการเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบอันเป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษัททัวร์ไม่

ทราบล่วงหน้า 
2. วีซ่าผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ขึน้อยู่กับดุจพินิจของสถานทูตเป็นผู้พิจารณาทัง้หมด 
3. เอกสารเรียกเก็บเพ่ิมเติม กรณีขอวีซ่าเดี่ยว สาวประเภทสอง ดารา นักข่าว 

• หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็น 

• หนงัสือชีแ้จงตวัเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุว่าไปเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านัน้ 

• ส าเนาบุ๊คแบงค์ อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัน้ต ่า 50,000 บาท  

• ส าเนาทะเบียนบ้าน + ส าเนาบตัรประชาชน  
**กรณี สาวประเภทสอง  ผู้เดินทางต้องเดินทางมาโชว์ตวัที่สถานทตู** 
**กรณี ดารา และนกัข่าว ไม่ต้องโชว์ตวั แต่หากสถานทูตเรียก ต้องมา** 

4. เอกสารเรียกเก็บเพ่ิมเติม กรณีขอวีซ่าของบุคคลที่เกิดที่จีน, ไต้หวัน, ฮ่องกง, มาเก๊า 
ใบเปล่ียนสัญชาติ / PASSPORT จีนเล่มเก่า / PASSPORT ไทยเล่มเก่า ที่มีวีซ่าจีนในเล่ม / ใบถิ่นที่อยู่ / เอกสารอื่น ๆ หากมีโปรดแนบมาด้วย 

/ ในกรณีที่เอกสารหาย ต้องไปแจ้งความที่สถานีต ารวจและน าใบแจ้งความมาประกอบการยื่นวีซ่า 
** กรณีบุคคลที่เกิด จีน / ไต้หวนั / ฮอ่งกง / มาเก๊า   ไม่ได้ใช้เวลายื่นแค่ 4 วนัท าการ 
ใช้เวลากี่วนันัน้ขึน้อยู่กบัทางสถานทตูพิจารณา โปรดเผ่ือเวลาส าหรับยื่นวีซ่า** 

5. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการท าวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบ
ใน                    การอนุญาตให้เข้า - ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ ใช้
บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

6. ผู้ถือพาสปอร์ตประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้ โดยมีประเทศดังนี ้
ออสเตรีย  เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย ลกัเซมเบิร์ก มอลต้า 

เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ เอสโทเนีย 
7. ส าหรับท่านที่เคยเดินทางไป 24 ประเทศดังนี ้ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีนได้ ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว 
อิสราเอล / อัฟกานิสถาน / ปากีสถาน / อุซเบกิสถาน / ทาจิกิสถาน / เติร์กเมนิสถาน / คาซัคสถาน / อิรัก / อิหร่าน / อียิปต์ / 

ซีเรีย / ซาอุดิอาระเบีย / เลบานอน / อินเดีย /  ศรีลังกา / ลิเบีย / ซูดาน / แอลจีเรีย / ไนจีเรีย / ตุรกี / เยเมน / โอมาน / 
จอร์แดน / โซมาเรีย 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มกรอกเอกสารเพ่ือประกอบการยื่นขอวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

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

SURNAME...................................................................... 

โทรศัพท์มือถอืของตนเองที่ตดิต่อได้...........................................................อเีมล
................................................................................. 

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูอาจจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

สถานภาพ        โสด     แต่งงาน      หม้าย       หย่า    

 จดทะเบียน      ไม่ได้จดทะเบียน      ช่ือคู่สมรส

.......................................................................................................................ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์

ใหญ่)......................................................................................................................................

......... 

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

.......รหัสไปรษณีย์ .................................... 

ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตวัพิมพ์

ใหญ่)................................................................................................................. 

ที่อยู่สถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์

ใหญ่).............................................................................................................. 

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

รหัสไปรษณีย์ .................................โทร......................................  

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจนีหรือไม่     ไม่เคย     เคย เดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว  เมอืง
........................................................ 

เมื่อวนัที่.................เดือน.................................ปี...........................   ถึง วนัที่....................เดือน

................................ปี.......................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่   ไม่เคย   เคย  โปรดระบุ
............................................................................. 

เมื่อวนัที่....................เดือน................................ปี............................  ถึง วันที่..................เดือน

...............................ปี........................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

• ( MISS / MRS. / MR.)  NAME - 

SURNAME..................................................................................................................

...... 

               ความสัมพันธ์ ......................................................................... อาชีพ

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

• ( MISS / MRS. / MR.)  NAME - 

SURNAME..................................................................................................................

...... 

               ความสัมพันธ์ ......................................................................... อาชีพ

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

บุคคลที่ตดิต่อได้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน...................................................เบอร์

........................................ความสัมพนัธ์............................ 

หมายเหต ุ
** หากเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจท าให้ ท่านเกิดความไม่

สะดวกในภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง โปรดท าความระเบียบอย่างเคร่งครัด จึงขออภัยมา ณ ที่นี้   
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 02-245-0888 


