
 

 
ชมความงามของธรรมชาติ และอารยะธรรมแห่งดินแดนหลงัคาโลก 

บินตรง เขา้-ออก ล่ีเจียง โดย สายการบิน LUCKY AIR (8L) 

พกั โรงแรม 5 ดาว อาหารครบทุกม้ือ  

วดัซงจา้หลิน เมืองเก่าจงเต้ียน สะพานแกว้ล่ีเจียง เมืองเก่าซู่เหอ นัง่กระเชา้ข้ึนยอดเขา

หิมะมงักรหยก ไป่ซุ่ยเหอหรือหุบเขาพระจนัทรสี์น้ําเงิน เมืองเก่าล่ีเจียง    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล่ีเจียง -ล่ีเจียง -  แชงกรีล่า แชงกรีล่า 55วนั วนั 44คืนคืน 



 

  ตารางเท่ียวบิน 

 

วนัท่ี ไฟลท์ ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

วนัแรก 8L 826 กรุงเทพฯ (BKK) ล่ีเจียง (LJG) 13:15 16:30 

วนัท่ีหา้ 8L 825 ล่ีเจียง (LJG) กรุงเทพฯ (BKK) 10:00 11:25 

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกลุเงิน ไทยบาท (กรุป๊ไซต ์26 ท่าน) 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ต่อท่าน พกัหอ้งคู่ พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

20 พ.ย. – 24 พ.ย. 62 15,900 
3,000 

27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 15,900 

  4 ธ.ค. – 8 ธ.ค. 62 16,900 

3,000 
11 ธ.ค.  – 15 ธ.ค. 62 15,900 

18 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 62 15,900 

25 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 62 16,900 

  1 ม.ค. – 5 ม.ค. 63 18,900 

3,000 

  8 ม.ค. – 12 ม.ค. 63 15,900 

15 ม.ค. – 19 ม.ค. 63 15,900 

22 ม.ค. – 26 ม.ค. 63 18,900 

29 ม.ค. – 2 ก.พ. 63 18,900 

  5 ก.พ. – 9 ก.พ. 63 16,900 

3,000 
12 ก.พ. – 16 ก.พ. 63 15,900 

19 ก.พ. – 23 ก.พ. 63 15,900 

26 ก.พ. – 1 มี.ค. 63 15,900 

  4 มี.ค. – 8 มี.ค. 63 15,900 

3,000 
11 มี.ค. – 15 มี.ค. 63  15,900 

18 มี.ค. – 22 มี.ค. 63 15,900 

25 มี.ค. – 29 มี.ค. 63 16,900 

ราคา หอ้งพกัสาํหรับ 3 ทา่น หรือเด็กอายุตํ่ากวา่ 12 ปี ไมมี่สว่นลดเน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

ราคาไมร่วม คา่วีซา่จีนแบบเด่ียว สาํหรับหนังสือเดินทางไทย 2,200 บาท ตอ่ทา่น (ชาํระพรอ้มเงินมดัจาํ) 

ราคาไมร่วม ทิปคนขบัรถไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์คนไทย 1,500 บาท ตอ่ทา่น  (ชาํระพรอ้มเงินงวดสุดทา้ย) 



 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ล่ีเจียง  

10:30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ  (BKK) อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชัน้ 4 ทางเขา้ประตท่ีู 7 

หรือ ประต ู8 เคารเ์ตอร ์สายการบิน ลคัก้ี แอร ์(8L) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษัท คอยตอ้นรับ

และอาํนวยความสะดวกในเร่ืองเอกสารการเช็กอิน และสมัภาระในการเดินทางใหก้บัทุกทา่น 

13:15 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ สนามบินล่ีเจียง โดยสายการบิน  ลคัก้ี แอร ์เท่ียวบิน  

ท่ี 8L 826 ( ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที, ไมมี่อาหารเสริฟบนเคร่ือง, น้ําหนักกระเป๋าโหลด

ใตท้อ้งเคร่ือง ทา่นละ 1 ใบ น้ําหนักรวมสูงสุดไมเ่กิน 20 กิโลกรัม และถือข้ึนเคร่ืองไดอ้ีกทา่นละ 1 ใบ 

ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม ) 

 

 

 

 

 

 

16:30 น. เดินทางถึง สนามบินล่ีเจียง (JLG) มณฑลยูนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน  ผา่นพิธีการตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้นําทา่นข้ึนรถโคช้ท่ีรอรับเดินทางเขา้สู่  “เขตเมืองล่ีเจียง ” (เวลาท่ี

เมืองล่ีเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ชา้เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง แนะนําใหทุ้กทา่นปรับนาฬิกา ให ้

เป็นเวลาทอ้งถ่ินทนัทีท่ีเดินทางไปถึงเพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนั เวลานัดหมาย )  ล่ีเจียง  เป็นเขตการ

ปกครองท่ีประกอบดว้ยสว่นท่ีเป็นเขตเมืองและเขตชนบททางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน มีจาํนวนประชากรราว 1,100,000 คน มียา่นเมืองเกา่ล่ีเจียงท่ีมีช่ือเสียงมาก 

ซ่ึงมีช่ืออยา่งเป็นทางการวา่ เมืองเกา่ตา้เหยียน 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร จากน้ันนําทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกัเพ่ือเช็คอินและพกัผอ่นตามอทัธยาศยั 

ท่ีพกั        DOOF RESORT HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า  
 

วนัท่ีสอง  เมืองล่ีเจียง – แชงกรี-ล่า (เมืองจงเต้ียน) – วดัชงจา้นหลิน – เมืองเก่าจงเต้ียน 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นําทา่นเดินทางสู่  แชงกรีล่า  หรือ เดิมมีช่ือว่า เมืองจงเต้ียน  (ระยะทาง 165 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นชุมชนเกา่ของชาวทิเบต มีช่ือเสียงจากวรรณกรรมบนัลือโลก 

Lost Horizons ของ เจมส ์ฮิลตนั ในปี ค .ศ. 1933 จงเต้ียน หรือ แชงกรีลา่ ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียง



 

เหนือของมณฑลยูนนาน เขตปกครองพิเศษของชาวทิเบตต๋ีชิง บนท่ีราบในวงลอ้มของขุนเขา ลกัษณะ

ภูมิประเทศของจงเต้ี ยน เป็นท่ีราบทุง่หญา้ มีภูเขาลอ้มรอบ คาํวา่ “จง” น้ันหมายถึงศูนยก์ลางหรือส่ิงท่ี

กวา้งใหญอ่นัเป็นศูนยก์ลาง สว่น “เต้ียน” นอกจากจะแปลวา่ทุง่หญา้แลว้ ยงัแปลวา่ อาณาจกัร ไดด้ว้ย 

ในปี พ.ศ 2545 รัฐบาลจีนไดเ้ปล่ียนช่ือเมืองจงเต้ียนอีกครั้ง จากเดิมท่ีมีช่ือในภาษา ทิเบตวา่ “เจ้ียนถงั” 

เป็น “แชงกรี-ลา่” ภาษาจีนออกเสียงวา่ “เซียงเกอ หลี ลา (Xiang Ge Le La) แปลวา่ ท่ีซ่ึงสุริยนัจนัทรา

ประทบัในดวงจิต เมืองจงเต้ียนน้ันเป็นถ่ินฐานของชาวทิเบตซ่ึงตามชานเมืองยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ของ

บา้นท่ีกอ่ดินข้ึนเป็นตึกส่ีเหล่ียม แตง่ดว้ยไมซุ้งขนาดใหญ ่ผูค้นยงัแตง่กายชุดพ้ืนเมือง   

ชม วดัซงจา้นหลิน หรือ วดักุย้หวั (Songzanlin) หรือท่ีรูจ้กักนักนัในนาม พระราชวงัโปตาลานอ้ย 
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ตวรรษท่ี 17 กอ่นถูกทาํลายในทศวรรษท่ี 1950 และสรา้งใหม ่ในสมยัองคด์าไลลามะท่ี 5 ในปี ค .ศ. 

1679 ใชเ้วลาสรา้ง 3 ปี ตัง้ช่ือตามพระนามขององคด์าไลลามะวา่  “เกอตนัซงจา้นหลิน ” 

สถาปัตยกรรมหอกลาง มีลกัษณะคลา้ยพระราชวงัโปตาลาท่ีกรุงลาซา เป็นวดันิกายลามะแบบทิเบตท่ี

ใหญท่ี่สุดในมณฑลยูนนาน อายุเกา่แกก่วา่ 300 ปี และในยามเทศกาลชาวทิเบตท่ีน่ียงัรักษาประเพณีดว้ย

การเตน้ระบาํหนา้กากและเป่าแตรงอน จากน้ัน นําทา่นเดินทางสู ่เมืองเกา่จงเต้ียน  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

จากน้ันใหท้า่นเดินชม เมืองเก่าจงเต้ียน  อยูใ่นเมืองแชงกรีลา่ บา้นเรือนสว่นใหญจ่ะเป็นบา้นไมใ้น

สไตลทิ์เบต ท่ีสรา้งข้ึนมาเพ่ือตอ้งการส่ือใหนั้กทอ่งเท่ียว ไดเ้ขา้ใจถึงความเป็นมาและยอ้นเวลาไปสูอ่ดีต

ของแชงกรีลา เมืองเกา่จงเต้ียน ตัง้อยูติ่ดกบัยอดเขาเล็ก ๆ ซ่ึงบนยอดเขาน้ัน เป็นท่ีตัง้ของ  วดัทิเบต    

ตา้ฝ๋อซ่ือ หรือ วดัพระใหญ่ สรา้งในสมยัราชวงศชิ์ง ยุคจกัรพรรดิคงัซี ในวดัมีกงลอ้คมัภีร์ ศาสนาทิเบต

ท่ีสูง 21 เมตร  หนัก  60 ตนั เป็นกงลอ้ คมัภีร์ ท่ีใหญ่ ท่ีสุดในโลก  ชาวบา้น เช่ือวา่ ถา้หมุนกงลอ้ 1 รอบ

เทา่กบัสวดมนต ์1. 24 ลา้นรอบ ชาวธิเบตและ นักทอ่งเท่ียว นิยมไปหมุนกงลอ้น้ีเพ่ือความเป็นสิริมงคล 

   

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร จากน้ันนําทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกัเพ่ือเช็คอินและพกัผอ่นตามอทัธยาศยั 

ท่ีพกั        TAN SHAN HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ีสาม  แชงกรี-ล่า – เมืองล่ีเจียง – สะพานแกว้ล่ีเจียง – เมืองเก่าซู่เหอ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 นําทา่นเดินทางสู่ กลบัสูเ่มืองล่ีเจียง  (ระยะทาง 165 กิโลเมตร ใชเ้วลา เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 

นาที ) ชม สะพานแกว้ล่ีเจียง  สะพานน้ีอยูบ่นหุบเขาลึกท่ีทรุดตวัลงในระหวา่งการเคล่ือนย ้ ายของ

เปลือกโลก ในชว่งสุดทา้ยของยุคน้ําแข็ง สะพานมีความยาว 137 เมตร กวาง 4 เมตร จุดสูงจากใตหุ้บ

เขา     97 เมตร ไดช่ื้อวา่ เป็นสะพานแกว้แขวนท่ีสูงท่ีสุดในทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มี

ความสูง 2,880 เมตร จากระดบัน้ําทะเล และสามารถบรรทุกรถบรรทุกไดห้นัก ถึง 16 ตนั 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเดินทางสู ่เมืองเก่าซู่เหอ ตัง้อยูใ่นเขตเมืองเกา่ของล่ีเจียง เป็นท่ีอยูข่องชนเผา่น่าซี และถือเป็น

หน่ึงเมืองเกา่ท่ีมีช่ือเสียงของล่ีเจียงท่ีไดร้ับการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งดี ใน อดีตเมืองซูเ่ หอแหง่น้ีถือเป็นเมือง

สาํคญัของการคา้ขายสินคา้เคร่ืองหนัง  และชา  ของเสน้ทางการคา้สายไหมใต ้  อิสระใหท้า่นไดเ้ดินชม

บรรยากาศ เก็บภาพท่ีระลึก หรือเลือกซ้ือของฝาก  

นําทา่นเขา้ชม รา้นบวัหิมะ และศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจีน ใหท้า่นนวดฝ่าเทา้ เพ่ือสุขภาพผอ่นคลาย

ความจากความเม่ือยลา้กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซ่ํา้ใครพรอ้มชมครีมเป่าซูถ่งั  หรือท่ีรูจ้กักนัดีใน

ช่ือ “ครีมบวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟไหมผุ้พอง  และแมลงกดัตอ่ย ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือ

เป็นยาสามญัติดไวป้ระจาํบา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร จากน้ันนําทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกัเพ่ือเช็คอินและพกัผอ่นตามอทัธยาศยั 

ท่ีพกั        DOOF RESORT HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ีส่ี  อุทยานภูเขาหิมะมงักรหยก – พระจนัทรสี์น้ําเงิน – อุทยานน้ําหยก – สระน้ํามงักรดํา –         

เมืองเก่าล่ีเจียง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 นําทา่นเดินทางสู ่ เขตอุทยานภูเขาหิมะมงักรหยก  ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเกา่ล่ีเจียง 

เป็นภูเขาสูงท่ีตัง้ตระหงา่น มีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดทัง้ปี นําทา่น โดยสารกระเชา้ไฟฟ้า (กระเชา้ใหญ่)     

ข้ึนสูบ่ริเวณจุดชมวิว  บนยอดเขา หิมะมงักรหยกท่ี มีความสูงถึง ระดับ 4,506 เมตร จากระดบัน้ําทะเล    

ใหท้า่นไดส้มัผั สความหนาวเย็ นและย่ิงใหญข่องภูเขาแหง่น้ี  อิสระใหท้า่นไดเ้ดินชมบรรยากาศ และเก็บ

ภาพเป็นท่ีระลึกไดเ้วลาอนัสมควร  



 

 

 

 

 

 

 

OPTION เสริม ทา่นสามารถเลือกซ้ื อเพ่ิมเติม สาํหรับการ ชมโชว ์ IMPRESSION LIJIANG ( ความ
ประทบัใจแห่งลีเ่จยีง  ) โชวอ์นัย่ิงใหญ ่โดยผูก้าํกบัช่ือกอ้งโลก จาง อว้ี โหมว ไดเ้นรมิตใหภู้เขาหิมะ

มงักรหยก  เป็นฉากหลงั และบริเวณทุง่หญา้เป็นเวทีการแสดง โดยใชนั้กแสดงกวา่ 600 ชีวิต แสง สี 

เสียงการแตง่กายตระการตา เลา่เร่ืองราวชีวิตความเป็นอยูแ่ละชาวเผา่ตา่งๆ ของเมืองล่ีเจียง  ของเมืองล่ี

เจียงไดอ้ยา่งอลงัการ  การแสดงทัง้หมดใหภ้าษาจีน เวลาในการชมโชวป์ระมาณ 1 ชัว่โมง ***ชําระ

หนา้งานประมาณ 1,500 บาท ต่อท่าน*** **ติดตอ่ขอขอ้มูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมกบัรายการได ้

ท่ีเจา้หนา้ท่ีและชาํระเงินกบัไกดท์อ้งถ่ิน** สาํหรับทา่นท่ีไมไ่ดซ้ื้อออฟชัน่ ทา่ นสามารถอิสระถา่ยรูป ชม

วิวทิวทศัน์ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันนําทา่นเดินเท่ียวชม  หุบเขาพระจนัทรสี์น้ํา เงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (ไมร่วมรถแบตเตอร่ี  หากลูกคา้

ตอ้งการน่ังรถแบตเตอร่ี กรุณาสอบถามกบัไกดท์อ้งถ่ิน) เป็นหุบเขาท่ีอยูท่างตะวนัออกของภูเขาหิมะ 

 

มงักรหยก  ชมธารน้ํา ขาว หรือน้ํา ตกไป๋สุย่ ธารน้ํา ท่ีเป็นเชิงชั้ นหินปูน  สีขาว หลดหลั่ นลงมางดงาม       

ส

ะ
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จ



 

ตา ดงัจาํลองความงดงามของอุทยานธารน้ําขาว หวงหลง และปามุคคาเลข่องตุรกีมารวมกนัไวท่ี้น่ี 

ชม อุทยานน้ําหยก สถานท่ีแสดงวฒันธรรมของชนเผา่นาซีกลมกลืนกบัธรรมชาติประกอบดว้ยประตู

สวรรค ์ซ่ึงมีรูปปั้นแกะสลกัดว้ยไมข้า้งขวาเป็นพอ่ ขา้งซา้ยเป็นแม ่ และน้ําตกมงักร ท่ีไหลหลัง่ไปตาม

ไหลเ่ขา แบง่เป็น 3 ชัน้ ช ัน้แรกช่ือวา่ มงักรออกถํา้ ช ัน้ท่ีสองช่ือวา่ มงักรเลน่น้ํา ช ัน้ท่ีสามช่ือวา่ มงักร

โบยบิน และยงัมีตน้ไมเ้ทวดา ซ่ึงเป็นท่ีสกัการะบูชาของคนในพ้ืนท่ีมีอายุมากกวา่ 500 ปีชม 

สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ํามั งกรดํา อยูท่ี่ทางชานเมืองดา้นเหนือ  เลา่กนัวา่เม่ือหลาย

รอ้ยปีกอ่นท่ีแหง่น้ียงัเป็นเพียงบอ่น้ําธรรมดา อยูม่าวนัหน่ึงมีชาวบา้นเห็นมงักรโผลข้ึ่นมาจากบอ่น้ําแหง่น้ี  

ชาวนาซีมีความเช่ือเร่ืองมงักรอยูแ่ลว้ จึงตัง้ช่ือบอ่น้ําน้ีวา่ บอ่น้ํามงักรดาํ ปัจจุบนัไดมี้การปรับปรุงใหเ้ป็น
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ารณะท่ีสวยงาม จดัสรา้งสะพานศาลาพกัผอ่นแบบเกง๋จีนสองขา้งทางมีตน้เกาลดัข้ึนเต็มพ้ืนท่ีประมาณ 4 

ตารางกิโลเมตร และไดมี้การจดัแบง่สดัสว่นอยา่งเหมาะสม เป็นบอ่น้ําใน และบอ่น้ํานอก มีสระพานหิน

ออ่นกัน้ น้ําในบอ่ผุดข้ึนมาจากใตดิ้นในลกัษณะเป็นตาน้ํา  ท่ีใสสะอาดมาก  จนสามารถสะท ้ อนภาพ

ทิวทศัน์ของภูเขาหิมะใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน นําทา่นชม เมืองเก่าล่ีเจียง  หรือ เมืองโบราณตา้เหยีน

เจ้ิง  ซ้ึงเป็นเมืองท่ีสรา้งข้ึนมาในสมยัตน้ราชวงศถ์งัมีประวติัยาวนานกวา่ 1,300 ปี ตวัเมืองตัง้อยู ่

ทา่มกลางการโอบลอ้มดว้ยสายน้ํานอ้ยใหญท่ี่ไหลมาจากสระมงักรดาํพ้ืนท่ีตัง้ของเมืองโบราณแหง่น้ี

รูปร่างลกัษณะคลา้ยหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยงัคงความงามในอดีตไวอ้ยา่งสมบูรณ์เชน่อาคาร

ไมแ้บบจีนโบราณตน้หลิวริมธารท่ียงัคงปลิวไปมาตามสายลมลาํธารน้ํา ท่ีไหลผา่นเมืองแหง่น้ีดว้ย ความ
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หลา่น้ีทาํใหเ้มืองโบราณล่ีเจียงไดถู้กบนัทึกเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก  โดยองคก์ารยูเนสโก 

(UNESCO) นอกจากน้ียามคํ่าคืนก็มีการประดบัไฟแสงสีงดงามอีกดว้ย 
 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร จากน้ันนําทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกัและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั        DOOF RESORT HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ีหา้ ล่ีเจียง – กรุงเทพฯ  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

06:30 น. นําทา่นออกเดินทางสู ่สนามบินล่ีเจียง (JLG) เพ่ือทาํการเช็คอินไฟลทก์ลบัสูก่รุงเทพฯ 

10:00 น. ออกเดินทางจากสนามบินล่ีเจียง สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน  ลคัก้ี แอร ์เท่ียวบิน  

ท่ี 8L 825  ( ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที, ไมมี่อาหารเสริฟบนเคร่ือง , น้ําหนักกระเป๋า

โหลดใตท้อ้งเคร่ือง ทา่นละ 1 ใบ น้ําหนักรวมสูงสุดไมเ่กิน 20 กิโลกรัม และถือข้ึนเคร่ืองไดอ้ีกทา่นละ 1 

ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม ) 

11:25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

**************** End of Program ****************** 

****โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั**** 

 

ขอ้แนะนําและแจง้เพ่ือทราบ 

o   โปรแกรมท่ีเสนอขายน้ีตอ้งเขา้รา้น 1 ท่ี (รา้นบวัหิมะ) หากไมต่อ้งการเขา้รา้นตอ้งชาํระเพ่ิม 1,500 บาท/ทา่น 

o สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทา่น้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะนําใหท้า่น เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

o ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ เป็นมาตราฐานทอ้งถ่ินของสาธารณรัฐประชาชนจีน  ซ่ึงอาจมีความแตกตา่งจากระดบั

สากล (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ีเมืองน้ัน  ๆ ได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ 

งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ  

o กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได ้และไมส่ามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชัน้นักทอ่งเท่ียวแบบหมูค่ณะ (ECONOMY CLASS เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น้ัน ) โดย       

สายการบิน ลคัก้ี แอร ์(8L) (กระเป๋าสมัภาระถือข้ึนเคร่ืองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และกระเป๋าสมัภาระโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองน้ําหนักไมเ่กิน 20 กิโลกรัม ตอ่ทา่น) 

 น้ําด่ืมบนรถ วนัละ 1 ขวด ตอ่ ทา่น 

 คา่ท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู)่ 

 คา่ภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยั การเดินทางอุบติัเหตุวงเงินคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ สูงสุด 500,000 บาท  /และเสียชีวิต

เน่ืองจากอุบติัเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 80 ปี)  

 คา่อาหารทุกม้ือตามระบุ, คา่พาหนะ หรือรถรับ-สง่ ระหวา่งนําเท่ียว, คา่เขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตลอดการเดินทาง (ไมร่วมคา่ทิป) 

 หวัหนา้ทวัร์ (ไกดไ์ทย) ผูมี้ประสบการณ์นําเท่ียว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมร่วมคา่ทิป) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าจีน แบบเด่ียว สําหรบัหนงัสือเดินทางไทย ท่านละ 2,200 บาท  

(ไมร่วมคา่รับ-สง่เอกสาร กรุณาสง่เอกสารย่ืนวีซา่มาทาง EMS หรือ Line Man, ใชเ้วลาย่ืนลว่งหนา้ขัน้ต ํ่า 5 วนัทาํการ ไมนั่บ

รวมเสาร์ – อาทิตย ์และวนัหยุดของสถานทูตจีน, ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาโดยอา้งอิงประกาศของสถานทูตจีน) 

 ทิปคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย ตามธรรมเนียม ขัน้ตํา่  1500 ต่อท่าน ตลอดทริป  

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่ทาํเอกสารผูถื้อตา่งดา้ว และ คา่วีซา่ท่ีมีคา่ธรรมเนียม 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม  ทา่นผูเ้ดินทางทุกทา่นจะตอ้งดูแลทรัพยสิ์นของทา่นดว้ยตนเอง  ตามธรรมเนียมการ

เขา้พกัในโรงแรมทุกแหง่ หากทา่นใหพ้นักงานยกกระเป๋าไปสง่ท่ีหอ้งพกั  พนักงานยกกระเป๋าจะไดร้ับทิปตอบแทนเม่ือ

ใหบ้ริการ ขัน้ตํ่า 10 หยวน ตอ่กระเป๋า  1 ใบ (แนะนําใหทุ้กทา่นรับผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพ่ือความสะดวก , 

รวดเร็ว และปลอดภยั) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่คา่โทรศพัท ์คา่บริการซกัรีด, คา่มินิบาร์, คา่เคร่ืองด่ืมเพ่ิมเติมนอกเหนือรายการ, คา่พนักงาน

ยกกระเป๋า, คา่กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนดใหสู้งสุดไมเ่กิน 20 กิโลกรัมตอ่หน่ึงทา่น (1 ช้ิน)  

 

 

 



 

การชําระเงิน  

งวดท่ี 1 : สํารองท่ีนัง่ กรุณาชําระค่ามดัจําทวัร ์5,000 บาท พรอ้มกบัวีซ่า 2,200 บาท ภายใน 3 วนั  

                พรอ้มสําเนาหนงัสือเดินทาง และรายละเอียดส่วนตวัสําหรบัย่ืนวีซ่า ภายใน 3 วนัหลงัจากทํา

การจอง  (***สาํคญัมาก กรุณาอยา่ ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ปัม๊สญัลกัษณ์อะไรก็ตามลงในเลม่พาสปอร์ต, หรือทาํ

พาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมีผลทาํใหท้า่นถูกปฏิเสธ เขา้-ออก ประเทศ***) 

งวดท่ี 2 : ชําระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง พรอ้มค่าทิป 

                หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั  

 

กรณียกเลิก  

o ยกเลิกกอ่นการเดินทางมากกวา่ 45 วนั คืนเต็มจาํนวน (กรณีไมไ่ดมี้คา่ใชจ้า่ยใดๆ เกิดข้ึน หรือเรียกเก็บตามจริง) 

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั หกัคา่มดัจาํทัง้หมด + คา่วีซา่ และ คา่ใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้มี) 

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 20-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด และ คา่ใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้มี) 

o ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% เต็มของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

o ผูเ้ดินทางท่ีไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้า่ย 100%  

o กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้  จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง เป็นภาษาองักฤษ  ทัง้น้ี

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

o กรณีมีการย่ืนวีซ่าแลว้ถกูปฏิเสธจากสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทาํการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึน

จริง เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจาํตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน  คา่ยกเลิกลา่ชา้จากทางโรงแรม  

เป็นตน้   

 

หมายเหตุ 

1. เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัท 

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณี ท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 20 ทา่น แตไ่มน่อ้ยกวา่ 16 ทา่น หากคณะยงัยืน

ประสงคท่ี์จะเดินทาง ทางบริษัทของสงวนสิทธิปรับราคาทวัร์เพ่ิม 1,000 บาทตอ่ทา่น ไมมี่หวัหนา้ทวัร์คนไทยเดินทาง

ไปพรอ้มคณะ หรือปรับราคาทวัร์เพ่ิม 2,000 บาทตอ่ทา่น กรณีตอ้งการหวัหนา้ทวัร์คนไทยเดินทางไปพรอ้มคณะ หรือ

ทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนตามจริงซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วนัทาํ

การ หรือจดัเสนอทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

3. กรณีท่ีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง และมีการคืนมดัจาํตามเง่ือนไข ทางบริษัทจะดาํเนินการคืนเงินภายใน 14 วนั 

 



 

 

4. กรณีท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยและชาํระเงินลว่งหนา้เบ็ดเสร็จ

กบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  ยกเวน้ทา่นไดท้าํการตกลง หรือ แจง้

ใหท้ราบกอ่นการเดินทาง 

5. กรณีสถานท่ีท่องเท่ียวใด ๆ ท่ีระบุในโปรแกรมปิดทําการ เน่ืองจากโปรแกรมทวัร์เป็นการเสนอขายลว่งหนา้ 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม โดยจะจดัหาสถานท่ีท่ องเท่ียวอ่ืน  ๆ เพ่ือทดแทนเป็นลาํดบั

แรก หรือคืนคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดินทางแทน 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการรายละเอียดทอ่งเท่ียวประการ กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั อาทิ 

การลา่ชา้ของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การกอ่จราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหา

การจราจร ฯลฯ   ทัง้น้ีจะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

7. กรณีท่านถกูปฎิเสธ เขา้ / ออก เมือง จากดา่นตรวจคนเขา้ /ออกเมือง บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ี

เกิดข้ึน และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นชาํระมาแลว้  หากทา่นถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีสอ่

ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

8. ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ  (เล่มสีน้ําเงิน ) เดินทางกบัคณะ บริษั ทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่

รับผิดชอบ หากทา่นถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักทอ่งเท่ียวใชห้นังสือ

เดินทางบุคคลธรรมดา เลม่สีเลือดหมู 

9. การขอท่ีนัง่ ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชแ้บบกรุ๊ปไมส่ามารถเลือกท่ีน่ังลว่งหนา้ได ้(ทา่นจะไดร้ับท่ีน่ังแบบสุม่เทา่น้ัน ) สาํหรับ 

ท่ีน่ัง LONG LEG  หรือท่ีน่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินกาํหนด 

เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณี

เกิดเหตุฉุ กเฉินและอาํนาจในการใหท่ี้น่ัง  LONG LEG  ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอิน

เทา่น้ัน 

10. โรงแรมท่ีพกั ในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงมกัมีความแตกตา่งกนั ซ่ึงอาจจะทาํใหท้า่น

ไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได  ้ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของ

แตล่ะโรงแรม  

11. บริษัทฯ ไมมี่นโยบายในการจดัคูน่อนใหแ้กลู่กคา้ท่ีไมรู่จ้กักนั กรณีท่ีทา่นเดินทาง 1 ทา่นจะตอ้งจา่ยคา่พกัเด่ียวเพ่ิม

ตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์เทา่น้ัน 

12. กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิไมร่ับในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour)  

 



 

13. ตัว๋เคร่ืองบิน 

a. ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป -กลบั พรอ้มคณะเทา่น้ัน ไมส่ามารถ เล่ือนวนัเดิน  

ทาง ไป หรือกลบัได ้และไมส่ามารถทาํการ Refund ตัว๋ได ้

b. ทา่นท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ  โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพ่ือขอคาํยืนยนัวา่ทวัร์น้ันๆ  ยืนยนัการ

เดินทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดร้ับการยืนยนัจากพนักงาน  แลว้ทวัร์น้ันยกเลิก  

บริษัทฯไมส่ามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท่ีเกี่ ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

o กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน  เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด  ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มนําติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

o วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟนั เจล สเปรย์ และเหลา้ เป็นตน้  จะถูกทาํการตรวจ

อยา่งละเอียดอีกครั้ง  โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้มเ่กิน  10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กิน 100 ml. แลว้ใส่

รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพล

เรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

o หากทา่นซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน  จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ  วนัเดินทาง  เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึน

เคร่ืองได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

o สาํหรับน้ําหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแตล่ะสายการบิน) การเรียกเก็บคา่ระวางน้ําหนักเพ่ิมเป็นสิทธ์ิ

ของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฎิเสธได ้หาก น้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

o สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนํ้าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน้ําหนักไมเ่กิน  7 กิโลกรัมและมีสดัสว่น

ไมเ่กิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั  “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั  “เซนติเมตร ” 

(Centimeter) 

o กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญเ่กินไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand 

carry) 

o ของมีคา่ทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย 

สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่น้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ย

น้ําหนักกระเป๋าจริง ทัง้น้ีจะชดเชยสูงสุดไมเ่กิน USD 400 กรณีเดินทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 

กรณีเดินทางชัน้ธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไมแ่นะนําใหโ้หลดของมีคา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่



 

o กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กิดการสูญหายระหวา่งการทอ่งเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไมใ่ชร่ะหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการ

เดินทางท่ีบริษัททวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไมค่รอบคลุมคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญสู่ญหาย ทุกทา่นตอ้งดูแลและ

ระวงัทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น 

o กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบชดเชยคา่เสียหายใหท้า่นได ้

ดงัน้ันทา่นตอ้งระวงัทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น 

 

*************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารท่ีใชใ้นการขอวีซ่าจีน (วีซ่าเด่ียว) 

**ขอ้บงัคบัใช ้จากทางสถานทูตจีนปี 2562** 

ใชเ้วลาย่ืนล่วงหนา้ขัน้ตํา่ 5 วนัทําการ ไม่นบัรวมเสาร ์– อาทิตย ์และวนัหยุดของสถานทูตจีน 
 

หากไมเ่ป็นไปตามขอ้มูลดา้นลา่ง ทางสถานทูตจีนอาจปฏิเสธการย่ืนวีซา่จีนของทา่น 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ตวัจริงท่ีมีอายุการใชง้านไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 น้ืว x 2 น้ิว  ถา่ยไมเ่กิน 6 เดือน ( 2 ใบ ) 

พ้ืนหลงัสีขาวเทา่น้ัน และหา้มใชส้ต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร์  

(รูปใหมถ่า่ยไมเ่กิน 6 เดือน อดัดว้ยกระดาษอดัรูปจากรา้นถา่ยรูปเทา่น้ัน ) 

รูปจะตอ้งเปิดใหเ้ห็นใบหูชดัเจน (จากศ รีษะจรดปลายคางหา้มเกิน  3 

เซนติเมตร ) หา้ม ใสส่รอ้ยคอ ตุม้หู แวน่ตา หรือเคร่ืองประดบัทุกชนิด  

หา้มใสเ่ส้ือสีขาวถา่ย ,สีออ่น เชน่ ฟ้าออ่น สีครีม เหลืองออ่น ชมพูออ่น ,

แขนกุด,สายเด่ียว,ชุดครุย หรือเส้ือท่ีไมสุ่ภาพ 

 

กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 เดินทางพรอ้มบิดา และมารดา 

เอกสารเพ่ิมเติม 

1. สาํเนาใบสูจิบตัร  

2. หากเดินทางกบับิดา (เเตม่ารดาไมไ่ดเ้ดินทาง)  หรือเดินทางกบัมารดา (แตบิ่ดาไมไ่ดเ้ดินทาง) 

a. กรุณาแนบสาํเนาบตัรประชาชนบิดา หรือมารดาท่ีไมไ่ดเ้ดินทาง พรอ้มหนังสือยินยอมใหเ้ดินทาง ออก

โดยสาํนักงานเขต (ภาษาองักฤษ)  

b. กรณี บิดามารดาหยา่รา้ง กรุณาเเนบสาํเนาใบหยา่ พรอ้มใบแปลภาษาองักฤษ 

3. กรณี บิดา - มารดา หรือ เด็ก คนใดคนนึงเปล่ียนช่ือนามสกุล กรุณาเเนบใบเปล่ียนช่ือนามสกุล พรอ้มใบ

แปลภาษาองักฤษ 

4. กรณี บิดา มารดา ถา้ไมไ่ดเ้ดินทาง..บิดาและมารดา จะตอ้งไปติดตอ่ทาํหนังสือยินยอมท่ีเขต วา่ใหเ้ดินทางกบั

บุคคลอ่ืน โดยระบุช่ือ และความสมัพนัธแ์นบมาดว้ย (ใชเ้อกสารตวัจริงท่ีออกจากทางเขตเป็นภาษาองักฤษ) 

5. กรณี บิดา มรดา แยกทางกนั แตไ่มมี่เอกสารใบหยา่ ผูท่ี้ปกครองเด็กจะตอ้งไปรอ้งขอหนังสือครอบครองบุตร

จาก อาํเภอ/เขต และแนบมากบัเอกสารขอวีซา่ (ใชเ้อกสารตวัจริงท่ีออกจากทางเขต พรอ้มใบแปลภาษาองักฤษ) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

โปรดกรอกรายละเอียดขอ้มูลส่วนตวัใหค้รบถว้น 

กรุณากรอกเป็นภาษาองักฤษ เท่านัน้ 

ช่ือ-นามสกุล.......................................................................... อาชีพ.................................................................      

       โสด          สมรส            สมรสไมจ่ดทะเบียน           หยา่รา้ง   

1.ท่ีอยูป่ัจจุบนั................................................................................................................................................... 

   รหสัไปรษณีย.์............................................................มือถือ.......................................................................... 

2.ช่ือท่ีทาํงานปัจจุบนั......................................................................................................................................... 

  ท่ีอยูท่ี่ทาํงาน.................................................................................................................................................. 

  รหสัไปรษณีย.์.............................................โทรศพัท ์......................................................................................  

  อีเมล.์............................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                       

3.ช่ือบุคคลติดตอ่ฉุกเฉิน..................................................................................*หากสมรสแลว้ใหใ้สช่ื่อสามี/ภรรยา 

  อาชีพ.....................................................................ความเก่ียวขอ้ง................................................................... 

  โทรศพัท ์...................................................................................... 

  ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม ่            ใช ่                                ไมเ่คย  

  ถา้ใช ่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนครั้งสุดทา้ยเม่ือใหร่………………………………………………………………………………………………. 
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