
 

 
 

 

 
 

 

 

บนิตรงลเีจยีง แชงกรลีา่ เตอ๋ชงิ  5 วนั 4 คนื  

ซุปตาร.์.. ธารนําแข็ง 
กําหนดการเดนิทาง เดอืนกนัยายน 2562 – เมษายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



โดยสายการบนิ LUCKY AIR (8L) 
 ชมววิภเูขาหมิะไป๋หมาง... เสน้ทางทงีดงามทสีดุ ไดร้บัขนานนามวา่ 

“ ถนนไตข่อบฟ้า ” 
 วดัเฟยไหล... วดัทเิบตไมม่พีระสงฆจํ์าพรรษาอยูท่วีดั 
 นงัรถแบตเตอรชีมธารนําแข็งหมงิหยง่... ธารนําแข็งทใีหญท่สีดุ 
 ชอ่งแคบเสอืกระโจน... เป็นมรดกโลก UNESCO 
 เมอืงโบราณลเีจยีง... มรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาต ิปี 1997 
 เมนูพเิศษ... สกุปีลาแซลมอน  

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2-3 ทา่นตอ่หอ้ง 
(ไมม่รีาคาเด็ก) 

พกัเดยีว  
(จา่ยเพมิ) 

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

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

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

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

วนัท ี04 - 08 ธนัวาคม 2562 
(วนัคลา้ยวนับบรมราชสมภพ ร.9) 16,888 4,500 

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

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

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

วนัท ี01 - 05 มกราคม 2563 
(วนัขนึปีใหม)่ 

17,888 4,500 

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

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

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

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

วนัท ี05 - 09 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 

16,888 4,500 

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

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

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



 
ราคานไีมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 350 หยวน/ทรปิ/ทา่น   

ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ทา่น (เด็กชําระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
 
วนัแรก      กรงุเทพมหานคร-ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู-ิสนามบนิลเีจยีงซานย-ีเมอืงลเีจยีง 
 
10.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิชนั 4 เคานเ์ตอร ์W สายการ

บนิลคักแีอร ์(8L) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนําทา่นโหลดสมัภาระ 
13.15 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิลเีจยีงซานย ีประเทศจนึ โดยสายการบนิ LUCKY AIR  เทยีวบนิ

ท ี8L826 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 3 ชวัโมง 15 นาท)ี 
(ค่าทวัรบ์รกิารนําดมืท่านละ 1 ขวด ไม่รวมค่าอาหารบนเครอืง สายการบนิมบีรกิารจําหน่าย
อาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 

16.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิลเีจยีงซานย ีประเทศจนึ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร เรยีบรอ้ย
แลว้นําทา่นรับสัมภาระ (เวลาทอ้งถนิประเทศจนี เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง) 
เมอืงลเีจยีง เป็นเมอืงซงึตังอยู่ในหุบเขาทมีทีัศนียภาพงดงามเป็นถนิทีอยู่ของชาวน่าซถีอืเป็นชน
กลุ่มนอ้ยทมีคีวามน่าสนใจทังทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชน่ การมโีครงสรา้งทางสงัคมแบบ
สตรเีป็นใหญ่ นอกจากนันยังมอัีกษรภาพอนัเป็นเอกลักษณอ์กีดว้ย  

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (1)   
ทพีกั โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  
วนัทสีอง      ลเีจยีง-จงเตยีน (แชงกรลีา่)-เมอืงโบราณจงเตยีน-จงเตยีน (แชงกรลีา่)-เตอ๋ชงิ-โคง้แรก

แมนํ่าแยงซเีกยีง-ยอดเขาหมิะไป๋หมาง 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงจงเตยีน (แชงกรลี่า) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) ซงึอยู่ทาง

ทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซงึมพีรมแดนตดิกับอาณาเขตน่าซขีองเมอืงลเีจียงและ
อาณาจักรหยขีองเมืองหนิงหลาง ซงึอยู่ห่างจากนครคุนหมงิถงึ 700 กโิลเมตร และอุดมไปดว้ย
ธรรมชาตทิีงดงามของป่าไมทุ้่งหญา้ภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ดว้ยภูมิประเทศรวมกับ
ทัศนยีภาพทงีดงาม สถานทแีหง่นจีงึไดช้อืวา่ “ดนิแดนแหง่ความฝนั” 
นําท่านชม เมอืงโบราณจงเตยีน (เมอืงโบราณแชงการลี่า) ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธเิบต 
ลักษณะคลา้ยชมุชนเมอืงโบราณธเิบต ซงึเต็มไป  ดว้ยรา้นคา้ของคนพนืเมอืง รา้นขายสนิคา้ทรีะลกึ
มากมาย                                                                                                                               

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเตอ๋ซงิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชวัโมง) เป็นอําเภอทตัีงอยู่เหนือ

สุดของภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ดา้นตะวันตกเชอืมกับเขตปกครองตนเองทเิบต 
ดา้นตะวันออกตดิกับมณฑลเสฉวน เทอืกเขานู่ซานทยีาวแคบ และแม่นําล่านชา่งเจียงทเีชยีวกราก 
ขนานกันเป็นแนวยาวจากเหนือลงใต ้ประกอบเป็นภมูปิระเทศภดูอยหุบเขาทมีลีักษณะพเิศษ ภูเขา

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

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

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

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

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

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

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

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

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



หิมะ  ธารนําแข็ง  และเต็มไปดว้ยป่าดงทีหนาทึบ เนืองจากมีสภาพแวดลอ้มทีเงียบสงบ                                    
อากาศสดชนื เมอืงเตอ๋ชงิไดพั้ฒนาเป็นแหล่งท่องเทยีวพักผอ่น หย่อนใจซงึเป็นทนียิมชมชอบของ
ผูค้นทเีสาะแสวงหาธรรมชาต ิในแต่ละปีจะมหีมิะตกเฉลยีท ี56 วัน โดยบางปีทตีกมาก จะมหีมิะตก
มากถงึ 101 วัน และบางปีทหีมิะตกในปรมิาณมาก จํานวนวันทมีหีมิะทับถมจะมากถงึ 84 วันต่อปี ทํา
ใหเ้ต๋อชงิเป็น "เมอืงหมิะบนทรีาบสงู" สมดังชอืถา้หมิะตกหนักเพยีงตกแค่คนืเดยีวหมิะก็สามารถปก
คลมุสงิปลกูสรา้งสงูๆตําๆในตัวเมอืง และพนืทแีอง่กระทะระหว่างภเูขา วาดตามองไป จะเห็นเป็นโลก
สเีงนิขาวโพลนสดุสายตา 

 ระหว่างทางแวะชม โคง้แรกแม่นําแยงซเีกยีง ถอืเป็นแม่นําสายสําคัญทเีปรยีบเสมอืนเสน้เลอืดที
หล่อเลยีงประเทศจนี ไหลลงมาจากทีราบสงู
ชงิไห่-ทเิบต มากระทบกับภูเขาไห่หลอ ทํา
ใหท้ิศทางของแม่ นําหักโคง้ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็นโคง้นําที
สวยงาม แม่นําแยงซทีีไหลผ่านเมอืงลีเจียง
ช่วงนีมีชอืว่า จนิซา หรอืเรยีกเต็มๆว่า จนิ
ซาเจยีง แปลว่า แมนํ่าทรายทอง จุดนเีองที
แม่นําไดห้ักโคง้ขอ้ศอกเป็นโคง้แรก ทําให ้
ไหลแยกจากแม่นําสาละวนิและแมนํ่าโขง ไป
ทางทศิตะวันออก ก่อใหเ้กดิอารยธรรมจนี ที
ยงิใหญ่เมอืหลายพันปีมาแลว้ กล่าวกันว่าถา้
ไม่มีโคง้นําแห่งนีก็อาจไม่มอีารยธรรมจีนอัน
เกรียงไกร อกีทังจุดนียังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที
ขบวนทัพของขงเบง้ และกองทัพกบุไลขา่น ใชเ้ป็นจุดขา้มแมนํ่าแยงซไีปทําศกึกับศัตรู และเหมาเจ๋อ
ตงไดใ้ชเ้สน้ทางนีเดนิทัพทางไกลหนีการลอ้มปราบของพวกก๊กมินตัง ในสมัยสงครามปฏิวัต ิ
วัฒนธรรมจนี  

 นําท่านเดนิทางต่อไปยัง เมอืงเต๋อชงิ ลัดเลาะวงิผ่านทวิเขาขนาดมหมึา ชมทวิทัศน์ธรรมชาตทิี
มโหฬารตระการตาบนเสน้ทางคดโคง้ไปตามหนา้ผา ภาพทปีรากฏตอ่หนา้คอื ภเูขาหมิะไป๋หมาง สงู 
4,450 เมตร เสน้ทางนีตัดผา่นเทอืกเขาหมิะ ผ่านป่าสนบนภเูขาทปีกคลุมดว้ยหมิะ นับเป็นเสน้ทางที
งดงามทสีุด บางคนเรียกเสน้ทางนีว่า ถนนไต่ขอบฟ้า เป็นแหล่งกําเนดิพืชพันธุห์ายาก อาท ิไมส้น 
ตน้อาซาเลยี สตัวป่์าหายากอยา่งลงิสทีอง และแพนดา้เล็ก 

 เมอืงเตอ๋ชงิ เป็นเมอืงทตัีงอยู่ในหุบเขามคีวามสงูถงึ 4,000 เมตร มพีนืท ี7,596 ตารางกโิลเมตร มี
ประชากร 56,532 คน นับเป็นดนิแดนศักดสิทิธแิหง่ชาวทเิบต ทนีีคอืเขตภเูขาหมิาลัยดา้นจนี ซงึซ่อน
ตัวอยูช่ายคาโลก ทนีีมยีอดเขากาเคโบ (Kagebo Peak) สงู 6,740 เมตร เป็นยอดเขาสูงทสีดุของยูน
นาน เป็นยอดเขาศักดสิทิธขิองชาวทเิบต จากทัวสารทศิตอ้งเดนิทางมาจารกิแสวงบุญกันทุกปี เมอืง
เต๋อชงิอยู่ท่ามกลางหุบเขาระหว่างเทอืกเขาหมิะเหมยลแีละไป๋หมาง เป็นเมอืงทเีจรญิแห่งสดุทา้ย
กอ่นพน้เขตยนูนานเขา้ไปสูท่เิบต เป็นเมอืงทอียูเ่หนือสดุของยูนนาน ถงึประตเูมอืงเต๋อชงิ มสีถูปแบบ
ทเิบตอยู่ 2 องค ์และเกง๋จนีซงึเป็นจุดใหนั้กท่องเทยีวไดช้มภาพพาโนราม่าของภเูขาหมิะเหมยหลทีี
ปรากฏอยูเ่บอืงหนา้ สว่นเบอืงล่างคอืธารนําแขง็หมงิหยง่ 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (4)   
ทพีกั  โรงแรม MIN ZHU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัทสีาม      ภเูขาหมิะเหมย่ลสีะทอ้นแสง-วดัเฟยไหล-หมูบ่า้นหมงิหยง่-ธารนาํแข็งหมงิหยง่  
 (รวมรถแบตเตอร)ี-เตอ๋ชงิ-จงเตยีน  

นําทา่นชมภาพแหง่ความสวยงามของ ภเูขาหมิะเหมย่ลใีนยามเชา้ เมอืดวงอาทติยโ์ผลร่บัวนั
ใหม่ในวนัททีอ้งฟ้าสดใส แสงจากดวงอาทติยจ์ะสะทอ้นกบันําแข็งบนภูเขาหมิะเหม่ยลี
กลายเป็นสทีองสวยงาม ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเฟยไหล อยูห่า่งจากเมอืงเตอ๋ชงิประมาณ 4 กโิลเมตร เป็นวัดทเิบตทสํีาคัญอกี
วัดหนงึ เนอืงจากเป็นวัดทชีาวทเิบตมักจะเดนิทางมาสกัการะบชูาภเูขาหมิะอนัศักดสิทิธทิอียูเ่บอืงหนา้ 
เป็นวัดทสีรา้งขนึมานานกว่าพันปีแลว้ ตังแต่สมัยทมีกีารเผยแพร่พระพุทธศาสนาเขา้มายังทเิบตใน
ชว่งแรก เป็นวัดทไีม่มพีระสงฆจํ์าพรรษาอยู่ทวีัด โดยในวัดจะมสีถปูทใีชเ้ป็นเตาเผาดอกไม ้เพอืเป็น
การสกัการะตอ่สงิศักดส์ทิธ ิและทวีัดแหง่นียังสามารถมองเห็นภเูขาหมิะเหมย่หลไีดอ้กีดว้ย 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  
บา่ย นําทา่นเดนิทางลัดเลาะไปตามไหลเ่ขา ถงึ หมูบ่า้นหมงิหยง่ เป็นหมูบ่า้นทตัีงอยูร่มิแมนํ่าทลีะลายมา

จากธารนําแข็ง ปัจจุบันหมู่บา้นไดก้ลายเป็นเขตทัศนียภาพทีมีชอืเสยีงและไดรั้บความนิยม จาก
นักทอ่งเทยีวเป็นอย่างมากในปัจจุบัน สําหรับการท่องเทยีวในเขตรอบๆหมู่บา้นนัน นักท่องเทยีวทมีา



เยอืนจะตอ้งไมพ่ลาดไปชมความยงิใหญ่ของ “ธารนําแข็งหมงิหยง่” นําทา่นเปลยีนบรรยากาศโดยการ
นงัรถแบตเตอร ีขนึสู่ ธารนําแข็งหมงิหย่ง ทีตังอยู่ในละตจิูดทีตําทีสุดของจีน และยังเป็นธาร
นําแข็งทมีอีายุนับลา้นปี ธารนําแข็งหมงิหย่งนันทอดตัวจากบนภูเขาหมิะเหมยหล ีบนความสงูเหนือ
ระดับนําทะเล 6,740 เมตร ลงมายังเขตป่าไมท้อียูด่า้นลา่งทรีะดับนําทะเล 2,700 เมตร ดว้ยความยาว 
11.7 กโิลเมตร และมคีวามกวา้งประมาณ 500 เมตร นับเป็นธารนําแข็งททีอดตัวลงมาทางทศิใตม้าก
ทสีดุของจนี ธารนําแข็งหมงิหยง่เป็นธารนําแข็งทใีหญ่ทสีดุ เกดิจากการทับถมของหมิะบนยอดเขาคา
วากาโปทเีคลอืนตัวอย่างชา้ๆ จากความสูง 5,500 เมตร ลงมาสู่แม่นําแข็ง (river of ice) ทรีะดับ
ความสงู 2,700 เมตร ธารนําแข็งหมงิหยง่ยาว 11 กม. กวา้ง 500 เมตร การทับถมของหมิะหรอืในชว่ง
สภาพอากาศเย็นจัด หยาดนําจากฟ้าทตีกลงในบรเิวณยอดเขาคาวากาโปจะอยู่ในรูปของหมิะหรอืฝน
นํา แข็ง จะสะสมรวมตัวกันหนามากขนึ เกดิการอัดตัวและตกผลกึใหมข่องหมิะ สว่นทอียู่ขา้งล่างจะ
หนืดและค่อยๆ เคลือนทลีงสู่ทตํีาอย่างชา้ๆ ตามแรงดงึดูดของโลก ลักษณะดังกล่าวเรยีกว่า "ธาร
นําแข็ง" แตเ่นืองจากภาวะโลกรอ้นททีวคีวามรุนแรงมากขนึเรอืยๆ ทําใหก้ารละลายของธารนําแข็งที
ขยายตวัเร็วขนึ ทําใหธ้ารนําแข็งนีมกีารหดตัวราวปีละ 50 เมตร  
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงจงเตยีน (แชงกรลีา่) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชวัโมง) ซงึ
เป็นเมอืงทอียู่ตดิกับ ทเิบต ลักษณะของเมอืงแห่งนีจะเป็นในลักษณะภูเขาทรีาบสงูทสีวยงาม จนได ้
ชอืว่า “แชงกรลีา่” โดยชอืแชงกรลีา่นันมาจากภาษาธเิบต หมายถงึ หนทางนําไปสูด่วงตะวันและดวง
จันทรโ์ดยดวงจติ และแปลอกีความหมายหนงึวา่ ดนิแดนอกีดา้นหนงึของโลกหรอืแดนสวรรคบ์นโลก 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (7) 
ทพีกั โรงแรม GRACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทสี ี    ทุง่หญา้นาพาไห-่ช่องแคบเสอืกระโจน-จงเตยีน-ลเีจยีง-รา้นบวัหมิะ-เมอืงโบราณลเีจยีง 

** OPTION SHOW : โชวพ์นืเมอืง Lishui Jinsha (โชวล์สีุย่จนิซา)** 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

นําทา่นชมววิ ทุง่หญา้นาพาไห ่ใหท้า่นชมทัศนยีภาพอันสวยงามของทวิทัศนท์ุง่หญา้กวา้งใหญท่มีี
ฝงูจามร ีแพะ และดอกไมต้ามฤดกูาล สมัผัสอากาศทแีสนบรสิทุธ ์
 นําท่านชม ช่องแคบเสอืกระโจน ซงึเป็นช่องแคบชว่งแมนํ่าแยงซไีหลลงมาจากจนิซาเจยีง(แม่นํา
ทรายทอง) เป็นชอ่งแคบทมีนํีาไหลเชยีวมาก ชว่งทแีคบทสีดุประมาณ 30 เมตร ตามตํานานเลา่ว่า ใน
อดีตช่องแคบเสือนีสามารถกระโดดขา้มไปยังฝังตรงขา้มได ้จึงเป็นทีมาของ “ช่องแคบเสอื
กระโจน” 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9)  
บา่ย นําท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงลเีจยีง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง) เมืองเล็กๆ ทีตังอยู่

ทา่มกลางขนุเขาทางตอนเหนอืของตา้หล ีมอีากาศหนาวเย็นตลอดปี 
นําทา่นชม รา้นบวัหมิะ สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอ่ยถอืไดว้่า
เป็นยาสามัญประจําบา้นเลยทเีดยีว 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณลเีจยีง ดา้นหนา้จะมกีังหันวดินําขนาดใหญ่ตังโดดเด่นเป็นสง่า เป็น
เหมอืนสญัลกัษณข์องเมอืงเกา่ลเีจยีง ภายในเมอืงเกา่ลเีจยีงนันงดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรอืน
สไตลจ์นีเกา่แกท่หีาชมไดย้าก และไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างด ีบางหลังเหมอืนโรงเตยีมโบราณทเีรา
เคยเห็นตามหนังจนียอ้นยคุ ใหท้า่นอสิระตามอธัยาศัย 

 OPTION SHOW : โชวพ์นืเมอืง Lishui Jinsha (โชวล์สีุย่จนิซา) ราคา 1,500 บาท/ทา่น 
 โชวใ์นโรงละคร เป็นโชวเ์กยีวกบัวฒัธรรม ซงึเปิดการแสดงมากกว่า 5,000 ครงัและม ี
  ผู ้ชมมากกว่า  2 ล้านคน เวลาในการชมโชว์ประมาณ 1 ชวัโมง ขึนอยู่กบั จํานวน 
  นกัท่องเทยีวและการจราจรในวนันนัๆ) สามารถตดิต่อไดท้ไีกดท์อ้งถนิหรอืหวัหนา้ทวัร/์  
  สาํหรบัทา่นทไีมไ่ดซ้อืทวัรเ์สรมิ ทา่นสามารถเดนิอสิระถา่ยรปูไดท้เีมอืงโบราณลเีจยีง  



คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ !! สกุปีลาแซลมอน (10)   
ทพีกั โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทหีา้   สนามบนิลเีจยีงซานย-ีทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ(กรงุเทพมหานคร) 
 
เชา้  บรกิารอาการเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิลเีจยีงซานย ีเพอืเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย  
10.00 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ LUCKY 

AIR  เทยีวบนิท ี8L825 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 1 ชวัโมง 25 นาท)ี 
(ค่าทวัรบ์รกิารนําดมืท่านละ 1 ขวด ไม่รวมค่าอาหารบนเครอืง สายการบนิมบีรกิารจําหน่าย
อาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 

11.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

หมายเหต ุ:    ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพอืรว่มโปรโมทสนิคา้พนืเมอืง  ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้นบวั
หมิะ ซงึจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชแีจงลูกคา้
ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลูกคา้
เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทงัสนิ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหาก
ทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็น
จาํนวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 
 

**ราคาสําหรบัลูกคา้ทไีมต่อ้งการตวัเครอืงบนิ 10,888 บาท** 

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 3,888.- 
ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ และวซีา่ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:  รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลา
ตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใินการ
ปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง  
อตัราคา่บรกิารรวม 
 ค่าตัวเครอืงบนิไป-กลับตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
 ค่านําหนักกระเป๋าสมัภาระ คนละ 1 ชนิ ไม่เกนิ 20 กก. ตามทสีายการบนิกําหนด และถอืขนึเครอืงได ้1 ชนิไม่

เกนิ 5 กก. 
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทต่ีางๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 ค่าอาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  



 คา่มัคคุเทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบยีประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดยีวเขา้ประเทศจนี แบบธรรมดา 4 วนัทําการ ทา่นละ 2,200 บาท/ วซี่าจนีแบบ
ดว่น 2 วนัทําการ ท่านละ 3,500 บาท (ในกณีทภีายหลงัมกีารประกาศใหส้ามารถทําวซี่ากรุ๊ปเขา้
เมอืงลเีจยีงได ้และท่านมคีวามประสงคจ์ะทําวซี่ากรุ๊ปท่องเทยีวเขา้ประเทศจนี  มคี่าใชจ้า่ยท่านละ 
1,500 บาท  (สาํหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นนั) 

× คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 350 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น  ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่น
ละ 400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

× คา่ทําวซีา่ชาวตา่งชาตทิไีมไ่ดร้ับการยกเวน้ยนืวซีา่หมูค่ณะ ลูกคา้ตอ้งเป็นผูดํ้าเนนิการยนืวซีา่เอง ทางบรษัิทฯ
ไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครอืงดมื ค่าซักรดี ค่ามนิิ
บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีนํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีนํามันขนึ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธเิก็บเพมิตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 

× คา่วซีา่จนีสําหรับชาวต่างชาต ิ
× คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจี่าย 3 % 

 
เดนิทางขนึตํา 25 ท่าน หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระ
คา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลือนการเดนิทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
 มดัจําท่านละ 8,000 บาท ภายหลังจากทีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทกีาํหนด ขออนุญาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่
 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงอืนไข 
 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทไีดร้ะบไุวท้ังหมดนแีลว้ 
 หากชําระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์
 สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกุล และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ
ทงัสนิ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํา 2 หนา้หากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 
 
เงอืนไขยกเลกิการจอง : 
เนืองจากเป็นราคาตัวเครอืงบนิโปรโมชัน เมอืจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมืองทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทรีะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืท่านออก
เดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนืองจากสาเหตตุา่งๆ  



4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  

6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  

7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนึง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหร ี/ 
ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนีขนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีาํนาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน 

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนืองมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมม่คีา่ใชจ่้ายเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
 

 

หมายเหต ุ:  การขอวซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัทาํการ  ทา่นละ 2,200 บาท         

   การขอวซีา่จนีแบบดว่น       2 วนัทาํการ  ทา่นละ 3,500 บาท  

**ไมน่บัรวมวนันดัเรยีกเก็บเอกสาร** 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย  
กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ  

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายโุดยนับจากวันทเีดนิทางกลับ
มาถงึประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เลม่เกา่ เคยไดร้ับวซีา่จนี กรุณาถา่ยสาํเนาหนา้พาสปอรต์เล่มเกา่ และสําเนา
หนา้วซีา่จนี จัดสง่ใหกั้บทางบรษัิทฯ ** (หมายเหต ุ: หนงัสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารดุใดๆ ทงัสนิ ถา้เกดิ
การชํารดุ  เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง สาํหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นวิ พนืหลงัสขีาวเทา่นนั ยมิหา้มเห็นฟัน 

มองเห็นทงัใบหนา้และใบหูทงัสองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสอืสขีาว เช่น 
เสอืยดืสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไม่สวมเครอืงประดบั สรอ้ย 
ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้ง
ไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใช้
คลปิลวดหนบีกระดาษ ซงึอาจสง่ผลใหรู้ปถา่ยชํารุด และไม่สามารถใชง้าน
ได ้** 

4. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจรงิใหค้รบเพือประโยชน์
ของตวัทา่นเอง)  
 
 



5. กรณีเด็กอายตํุากวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน ี
5.1 เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่ / เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม ่  

5.1.1 สําเนาสตูบัิตร(ใบเกดิ) ทงันกีรณีเด็กอายตุาํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 
  5.1.2 สําเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม ่ 
  5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  
  5.1.4 กรณีชอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื 
5.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 สําเนาสตูบัิตร(ใบเกดิ) ทงันกีรณีเด็กอายตุาํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 
5.2.2 สําเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม ่ 
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  
5.2.4 กรณีชอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปทําทเีขตหรอือําเภอเทา่นัน 

      หมายเหต ุ:  
 กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิและหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการ

ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนืองจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทตูจนี 
 สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรืองแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน

กอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่ 
 เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยืนวซี่า ดังนันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิท

ทัวร ์อยา่งนอ้ย 7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
 โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพมิเตมิ

หรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทตู และบางครังบรษัิททัวรไ์มท่ราบล่วงหนา้   
 ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบั้ตร APEC ในการเดนิทาง และยกเวน้การทําวซี่าจีน 

ท่านจะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนืองจากบรษัิทฯ ไม่ทราบกฎกตกิา
ในรายละเอยีดการยกเวน้วซี่า / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายใน
ระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์

คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีททีางบรษิทัสามารถขอวซ่ีาใหไ้ด)้ 
 หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั  ทา่นละ 5,500 บาท  
 หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอินืๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้เีจา้หนา้ทฝ่ีายขาย) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทาํวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปน ี
 ชอืเป็นชาย แต่สง่รูปถ่ายทดูีเป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
 นํารูปถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้
 นํารูปถา่ยทมีวีวิดา้นหลัง ทถีา่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พอืยนืทําวซีา่ 
 นํารูปถา่ยทเีป็นกระดาษถ่ายสตคิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์

(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยยีม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยี  ไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซ่ีาโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผูเ้ดนิทางกรณุากรอกเอกสารดา้นลา่งน!ี!!! 
**เนอืงจากสถานทูตจนีมกีารเปลยีนแปลงแบบฟอรม์การขอวซ่ีาเขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปน*ี* 

เอกสารทใีชป้ระกอบการยนืขอวซีา่ประเทศจนี 
**กรณุาระบรุายละเอยีดทงัหมดใหค้รบถว้น เพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชอื-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.......................................SURNAME................................................ 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน    หมา้ย     หยา่   ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน   
  จดทะเบยีน  ชอืคูส่มรส.................................................................................................................. 
ทอียูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)    
................................................................................................................ รหสัไปรษณีย.์.................. 
.................................. โทรศพัทบ์า้น....................................มอืถอื.................................................... 
ทอียูป่จัจบุนั (กรณไีมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
.........................................................................................................................................................
........................................ รหสัไปรษณีย ์...................โทรศพัทบ์า้น..................................................... 
ชอืสถานททีํางาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)..................................................................... 
ตาํแหนง่งาน................................................................................................................................... 
ทอียูส่ถานททีํางาน  / สถานศกึษา ปจัจบุนั(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)…………………...….....…................ 
........................... ............................... รหสัไปรษณีย ์................................โทร.................................. 
(สาํคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ถีกูตอ้งทสีามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนอืงจากทางสถานทตูจะมกีาร
โทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 
กรณปีัจจบุนัทา่นเกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกทอียูส่ถานททีํางานลา่สดุกอ่นเกษยีณ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

................................................. รหสัไปรษณีย ์...........................โทร................................................ 
(สาํคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ถีกูตอ้งทสีามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนอืงจากทางสถานทตูจะมกีาร
โทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    ไมเ่คย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมอืวนัท.ี............. เดอืน.................ปี......................  ถงึ วนัท.ี..............เดอืน...................ปี................. 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ ุ
เมอืวนัท.ี.............. เดอืน.................ปี....................... ถงึ วนัท.ี..............เดอืน.................ปี................. 
รายชอืบคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์ 
สาํหรบัคนโสดขอใหร้ะบชุอืบดิา-มารดา / สาํหรบัทา่นทสีมรสแลว้ใหร้ะบชุอืสาม ีหรอื ภรรยา เทา่นนั!! 
(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
1. บดิา ชอื (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME............................................................ 
2. มารดา ชอื (MISS. / MRS.) 
NAME................................................................SURNAME............................................................ 
3. สาม ีหรอื ภรรยา ชอื (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME............................................................ 
RELATION..................................................................................................................................  
หมายเหต ุ
**กรณุาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ทีํางาน  มอืถอื  บา้น และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็น
จรงิเพอืใชใ้นการขอยนืวซีา่ 
** ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพมิเตมิ  อาจทําใหท้่านเกดิ
ความไม่สะดวกภายหลงั  ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทนี ี (โปรดทําตามระเบยีบ
อยา่งเครง่ครดั) 
** แผนกกงสลุ สถานทตูจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 

  


