
 

 
 

 
 
 

ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน 
 

 



 

 
 

❖ ช่องแคบเสือกระโจน... สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญท่ีเป็นมรดกโลก UNESCO 
❖ วัดลามะซงจ้านหลิง… วัดที่สร้างจำลองมาจาก พระราชวังโปตาลา  
❖ นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก ภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี  
❖ ทะลสาบไปุ๋สุ่ยเหอ... ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ งดงามราวกับสรวงสวรรค์  
❖ เมืองโบราณลี่เจียง... มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปี 1997 
❖ เมนูพิเศษ... สุกี้ปลาแซลมอน  

 

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

พัก 2-3 ท่านต่อห้อง 
(ไม่มีราคาเด็ก) 

พักเดี่ยว  
(จ่ายเพิ่ม) 

วันที่ 30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2562 12,888 3,500 

วันที่ 07 - 11 ตุลาคม 2562 13,888 3,500 

วันที่ 14 - 18 ตุลาคม 2562  
(วันคล้ายสวรรคต ร.9) 

14,888 3,500 

วันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562 14,888 3,500 

วันที่ 30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562 14,888 3,500 

วันที่ 06 - 10 พฤศจิกายน 2562 14,888 3,500 

วันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2562 14,888 3,500 

วันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2562 14,888 3,500 

วันที่ 27 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562 14,888 3,500 

วันที่ 04 - 08 ธันวาคม 2562 
(วันคล้ายวันบบรมราชสมภพ ร.9) 

15,888 3,500 

วันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2562 14,888 3,500 

วันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2562 14,888 3,500 



 

 
 

วันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2562 14,888 3,500 

วันที่ 01 - 05 มกราคม 2563 
(วันขึ้นปีใหม่) 

16,888 3,500 

วันที่ 08 - 12 มกราคม 2563 14,888 3,500 

วันที่ 15 - 19 มกราคม 2563 14,888 3,500 

วันที่ 22 - 26 มกราคม 2563 14,888 3,500 

วันที่ 29 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563 14,888 3,500 

วันที่ 05 - 09 กุมภาพันธ์ 2563 
(วันมาฆบูชา) 

15,888 3,500 

วันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 14,888 3,500 

วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 14,888 3,500 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2563 14,888 3,500 

วันที่ 04 - 08 มีนาคม 2563 14,888 3,500 

วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2563 14,888 3,500 

วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2563 14,888 3,500 

วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2563 14,888 3,500 

วันที่ 01 - 05 เมษายน 2563  14,888 3,500 

วันที่ 08 - 12 เมษายน 2563  14,888 3,500 

วันที่ 15 - 19 เมษายน 2563  14,888 3,500 

วันที่ 22 - 26 เมษายน 2563  14,888 3,500 

วันที่ 29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563  14,888 3,500 



 

 
 

 
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 350 หยวน/ทริป/ท่าน   

ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 400 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชำระค่าทิปเท่าผู้ใหญ่) 
 
 
วันแรก      กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินลี่เจียงซานยี่-เมืองลี่เจียง 

 
10.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ W สายการบินลัคกี้

แอร์ (8L) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนำท่านโหลดสัมภาระ 
13.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินลี่เจียงซานยี่ ประเทศจึน โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L826 (ใช้

ระยะเวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที) 
(ค่าทัวร์บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

16.30 น.  เดินทางถึง สนามบินลี่เจียงซานยี่ ประเทศจึน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว
นำท่านรับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
เมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุ่มน้อย
ที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเช่น การมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ 
นอกจากนั้นยังมีอักษรภาพอันเป็นเอกลักษณ์อีกด้วย  

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)   
ที่พัก โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  
 
 
วันที่สอง      ลี่เจียง-จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณจงเตี้ยน 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
 นำท่านเดินทางสู ่ เมืองจงเตี ้ยน (แชงกรีล่า) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั ่วโมง) ซึ่งอยู่ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตน่าซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักร
หยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของ
ป่าไม้ทุ่งหญ้าภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้
จึงได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งความฝัน” 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  
บ่าย ระหว่างทางแวะชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็น

ที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น 
“โค้งแรกแม่น้ำแยงซี”  



 

 
 

 นำท่านชม ช่องแคบเสือกระโจน ซึ ่งเป็นช่อง
แคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง
(แม่น้ำทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยว
มาก ช่วงที ่แคบที ่ส ุดประมาณ 30 เมตร ตาม
ตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสือนี ้สามารถ
กระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของ 
“ช่องแคบเสือกระโจน” 
นำท่านชม เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมืองโบราณ
แชงการีล่า) ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต 
ลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณธิเบต ซึ่งเต็มไป
ด้วยร้านค้าของคนพื้นเมือง ร้านขายสินค้าที่
ระลึกมากมาย 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)   
ที่พัก โรงแรม GRACE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 
วันที่สาม      วัดลามะซงจ้านหลิง-จงเตี้ยน(แชงกรีล่า)-ลี่เจียง-ร้านบัวหิมะ-เมืองโบราณซู่เหอ-สระมังกรดำ 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

นำท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้านหลิง สร้างขึ้นในปี 
ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มี
พระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดะ
ไลลามะองค์ที่ 5 มีโบราณวัตถุมากมาย รวมทั้งรูปปั้น
ทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)  
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลาง
ขุนเขาทางตอนเหนือของต้าหลี ่ มีอากาศหนาวเย็น
ตลอดป ี
นำท่านชม ร้านบัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อยถือได้ว่าเป็น
ยาสามัญประจำบ้านเลยทีเดียว 

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณซู่เหอ อีกเมืองโบราณท่ีมีชื่อเสียงของลี่เจียง โดยเมืองเก่าซู่เหอนั้นเป็นหนึ่ง
ในเขตเมืองเก่าของเมืองลี่เจียง เป็นที่อยู่ของชนเผ่านาซี ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี  สมัยก่อนซู่เหือ
เป็นสถานีสำคัญของเส้นทางสายไหมใต้ เป็น
ตลาดขายส่งเครื่องหนังเงินและใบชา ฯลฯ และ
ได ้ร ักษาเป็นด ั ้งเด ิมไว ้อย ่างด ี ม ีความเป็น
ธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้ดื่มด่ำชื่น
ชม 
นำท่านเดินทางสู่ สระมังกรดำ หรือ เฮยหลง
ถัน ชมความงดงามของอุทยาน ที่กว้างใหญ่และ
น้ำ  ในบึงที่ใสสะอาดมาก จนสามารถสะท้อน
ภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะให้เห็นได้อย่างชัดเจน 
นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นจุดที่ท่านสามารถชมยอด
เขามังกรหยกได้อย่างงดงาม และชัดเจนอีกด้วย 



 

 
 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน (7)   
ที่พัก โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  
 
 

วันทีส่ี่     ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-** OPTION SHOW : Impression Lijiang  

(จางอ้ีโหมว) **-อุทยานน้ำหยก-ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ-เมืองโบราณลี่เจียง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก เปลี่ยนนั่งรถภายในอุทยานเพื่อเดินทางสู่จุดนั่งกระเช้าที่ระดับ
ความสูง 3,356 เมตร นั ่งกระเช้าใหญ่ ขึ ้นสู่ 
ภูเขาหิมะม ังกรหยก  ส ู ่จ ุดชมว ิวส ูงส ุดจาก
ระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสัมผัส
หิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิด เพื่อชม
ทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที ่ส ูงที ่ส ุด และ
สวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิว
เขาแห่งนี ้ เม ื ่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็น
ลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของ
หิมะที่ปกคลุมอยู่นั้น ดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสี
น้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอย
อยู ่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื ่อว่าภูเขาหิมะ
มังกรหยกให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติ 
(หมายเหตุ : กรณีที่มีการประกาศปิดให้บริการกระเช้าไฟฟ้า อันเนื่องมาจากเหตุผลด้านสภาพอากาศ
ไม่เอื้ออำนวย, การปิดซ่อมบำรุง, หรือเหตุผลใดๆ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ท่องเที่ยวอ่ืนทดแทน หรือในกรณีที่กระเช้าใหญ่ปิด ทางบริษัทจะเปลี่ยนมาขึ้นกระเช้าเล็กแทน โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)  
บ่าย  OPTION SHOW : Impression Lijiang โชว์ยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อว้ี โหมว 

Impression Lijiang หรือ โชว์จางอวี้โหมว  ที่ซึ ่งเนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และ
บริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง ตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิต
ความเป็นอยู่และชาวเผ่าต่างๆของเมืองลี่เจียง ในกรณีที่มีการประกาศปิดให้บริการชมโชว์จางอี้โหม่ว อัน
เนื่องมาจาก อาทิเช่น สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ หรือในวันที่ 20 – 30 ธันวาคม ของทุกปีจะมีการปิด
บำรุงซ่อมแซม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม นำท่าน ชมโชว์ The Sound Of 
Yunnan แทน) 
(หมายเหตุ : ราคา OPTION SHOW 1,500 บาท/ท่าน สามารถติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้า
ทัวร์/ สำหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อทัวร์เสริม ท่านสามารถถ่ายรูปวิวทิวทัศน์หรือเดินเล่นตามอัธยาศัย เวลา
ในการชมโชว์ประมาณ 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวและการจราจรในวันนั้นๆ) 
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก ซึ่งมีตาน้ำธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เป็นน้ำที่ซึมมาจากการละลายของ
น้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ
ประกอบด้วยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อข้างซ้ายเป็นแม่และน้ำตกมังกรที่ไหล
หลั่งไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 3 ชั้นชั้นแรกชื่อว่ามังกรออกถ้ำชั้นที่สองชื่อว่ามังกรเล่นน้ำชั้นที่สามชื่อว่า
มังกรโบยบินและยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี และแหล่งน้ำ
ภายในอุทยานยังมีอุณหภูมิที่เหมาะแก่การเลี้ยงปลาแซลมอน ทางอุทยานจึงได้นำปลาแซลมอลมาเลี้ยงไว้ 
ท่านจะเห็นเหล่าปลาแซลมอนทั้งสีดำและสีทองว่ายอยู่ในสระน้ำของอุทยาน 
นำท่านชม ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ตัดกับวิวต้นไม้ ท่ามกลางขุนเขาแห่งหุบเขา
พระจันทร์สีน้ำเงิน ฉากของภูเขาหิมะมังกรหยก มีน้ำตกหินปูนขั้นบันไดขนาดเล็กลดลั่นลงมาอย่าง



 

 
 

สวยงาม น้ำที่ไหลผ่านหุบเขานี้คือน้ำที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกรหยก เนื่องจากจุดนี้มีทิวทัศน์
ที่สวยงามมีฉากหลังคือภูเขาหิมะมังกรหยกมีน้ำตกและแม่น้ำกึ่งทะเลสาบจึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว,
ช่างภาพและคู่รักเป็นอย่างมาก อิสระเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10) 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณลี่เจียง ด้านหน้าจะมีกังหันวิดน้ำขนาดใหญ่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่า เป็นเหมือน

สัญลักษณ์ของเมืองเก่าลี่เจียง ภายในเมืองเก่าลี่เจียงนั้นงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีน
เก่าแก่ที่หาชมได้ยาก และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี บางหลังเหมือนโรงเตี๊ยมโบราณที่เราเคยเห็นตาม
หนังจีนย้อนยุค ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย 

ที่พัก โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว   
 
 
 

วันทีห่้า   สนามบินลี่เจียงซานยี่-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) 

 
เช้า  บริการอาการเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11) 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินลี่เจียงซานยี่ เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย  
10.00 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน LUCKY 

AIR  เที่ยวบินที ่8L825 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที) 
(ค่าทัวร์บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

11.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
หมายเหตุ :    ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินค้าพื้นเมือง  ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านบัวหิมะ ซึ่ง

จำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้าน

รัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับ

ใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน/ท่าน/ร้าน 

 
**ราคาสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการตั๋วเครื่องบิน 9,888 บาท** 

ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ)  ท่านละ 3,888.- 
ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน และวีซ่า 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 
** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 



 

 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
  
อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน 

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

✓ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ คนละ 1 ชิ้น ไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด และถือขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้นไม่เกิน 
5 กก. 

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน แบบธรรมดา 4 วันทำการ ท่านละ 2,200 บาท/ วีซ่าจีนแบบด่วน 2 วัน
ทำการ ท่านละ 3,500 บาท (ในกณีที่ภายหลังมีการประกาศให้สามารถทำวีซ่ากรุ๊ปเข้าเมืองลี่เจียงได้ และท่าน
มีความประสงค์จะทำวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน  มีค่าใช้จ่ายท่านละ 1,500 บาท  (สำหรับพาสสปอต์
ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 

× ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 350 หยวน/ทริป/ต่อท่าน  ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 400 
บาท ต่อทริป/ลูกค้า (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่) 

× ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง ทางบริษัทฯไม่
สามารถแทรกแซงได้) 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
เก็บเพ่ิมตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง 



 

 
 

× ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ 

× ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

× ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เดินทางข้ึนต่ำ 25 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพ่ิม
เพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
งดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  : 

 มัดจำท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทาง
ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  

 ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ชำระมัดจำตามท่ีกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

• หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้
ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

• ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า
ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง 
(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 
หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ 
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว 



 

 
 

ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและ
เงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี ้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยูก่ับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  



 

 
 

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไต้หวัน หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหาร
เวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 

 

 

หมายเหตุ :  การขอวีซ่าจีนแบบธรรมดา 4 วันทำการ  ท่านละ 2,200 บาท         

   การขอวีซ่าจีนแบบด่วน       2 วันทำการ  ท่านละ 3,500 บาท  

**ไม่นับรวมวันนัดเรียกเก็บเอกสาร** 

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางไทย  
กรุณาจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้บริษัทฯ  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุโดยนับจากวันที่เดินทางกลับ
มาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอร์ตเล่มเก่า เคยได้รับวีซ่าจีน กรุณาถ่ายสำเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และสำเนาหน้าวี
ซ่าจีน จัดส่งให้กับทางบริษัทฯ ** (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน 

มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูท้ังสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสี
ขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตา
เเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือ
รูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ ** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่ง
อาจส่งผลให้รูปถ่ายชำรุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพ่ือประโยชน์

ของตัวท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 

5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

  5.1.2 สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  5.1.3 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  
  5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 
5.2 เดินทางพร้อมญาต ิ  

5.2.1 สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  



 

 
 

5.2.3 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  
5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น 
 

      หมายเหตุ :  
• กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ และหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่า

เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
• สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการ

ส่งเอกสารยื่นวีซ่า 
• เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 

อย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง) 
• โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   
• ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่าน

จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่าง
เดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้) 
• หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน  ท่านละ 5,500 บาท  
• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
• ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
• นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
• นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพ่ือยื่นทำวีซ่า 
• นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ 

(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้) 
 
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 
 

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!! 
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.......................................SURNAME................................................ 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน    หม้าย     หย่า   ไม่ได้จดทะเบียน   
  จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส......................................................................................... ......................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)    
.................................................................. .............................................. รหัสไปรษณีย.์.................. 
.................................. โทรศัพท์บ้าน....................................มือถือ.................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  



 

 
 

............................................................................................................................. .................................................................. .. 
รหัสไปรษณีย์ ...................โทรศัพท์บ้าน..................................................... 
ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...................................................... ............... 
ตำแหน่งงาน................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ทำงาน  / สถานศึกษา ปัจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…………………...….....…................ 
........................... ............................... รหัสไปรษณีย์ ................................โทร.................................. 
(สำคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน) 
กรณีปัจจุบันท่านเกษียณแล้ว ต้องกรอกที่อยู่สถานที่ทำงานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
........................................................................................................................................................................................
.............. รหัสไปรษณีย์ ...........................โทร................................................ 
(สำคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่.............. เดือน.................ปี......................  ถึง วันที.่..............เดือน...................ปี................. 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื่อวันที่............... เดือน.................ปี....................... ถึง วันที.่..............เดือน.................ปี................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์  
สำหรับคนโสดขอให้ระบุชื่อบิดา-มารดา / สำหรับท่านที่สมรสแล้วให้ระบุชื่อสามี หรือ ภรรยา เท่านั้น!! (ภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. บิดา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME............................................................ 
2. มารดา ชื่อ (MISS. / MRS.) 
NAME................................................................SURNAME............................................................ 
3. สามี หรือ ภรรยา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME............................................................ 
RELATION..................................................................................................................................  
หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ทำงาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพื่อใช้
ในการขอยื่นวีซ่า 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทำให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 
  
 

ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร์................................................................................  วันเดินทาง........................................ 



 

 
 

ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) ................................... .............................. โทร...................................................... 

จำนวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จำนวนห้องพักท่ีใช้ทั้งหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อ่ืนตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหม ู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ ........................................................................................................................ .... 

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

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

 
 

 

 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้จอง 
 

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

 

 
 
 
 

 
 


