
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหัศจรรย์...ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

วันแรก กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานลีเจียงซันยี ่• เมืองลี่เจียง              (-/-/เย็น) 

10.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 Row E เคาน์เตอร์สายการบินลัคกี้แอร์  

Lucky Air (8L) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านเอกสารและการเช็คอินแก่ทุกท่าน 

13.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง ประเทศจีน โดยเที่ยวบิน 8L 826  (ใช้เวลาบิน 2 ช่ัวโมง 30 นาที+) 

 (บริการน้ าดื่มท่านละ 1ขวดบนเครื่อง) 

16.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานลีเจียงซันยี่ ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  ผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ เมืองล่ีเจียง เมืองที่ตั้ง

อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยความสวยงามของลี่เจียงที่มี

ลักษณะเป็นเมืองโบราณอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี มีสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น จึง

ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อวันที่ 6 

ธันวาคม ค.ศ. 1977 ลี่เจียงยังเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผ่าน่าซีที่อพยพมาจากทิเบตอีกด้วย  

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก โรงแรม GREEN MELODY HOLIDAY หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วันที่สอง เมืองลี่เจียง • ช่องแคบเสือกระโจน •  เมืองโบราณจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)              (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                                                                                                                      



 

 
 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองแชงกรีล่า ระหว่างทาง น าท่านแวะชม ช่องแคบเสือกระโจน หรือชาวจีนเรียกว่า หู่

เที่ยวเสีย ตั้งอยู่ระหว่างทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน เป็นร่องน้ าเชี่ยวในหุบเขาช่วงแม่น้ าแยงซีที่

ไหลลงมาจากจินซาเจียงหรือแม่น้ าทรายทอง มีแก่งอันตรายถึง 18 แห่ง จึงไม่มีใครกล้าล่องแก่งในแถบนี้และ

เป็นหนึ่งในหุบเขาเหนือแม่น้ าที่ลึกที่สุดในโลกคือประมาณ 3,900 เมตร ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตาม

ต านานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้มีเสือกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ เนื่องจากกลางแม่น้ าบริเวณนี้มีหินที่

เรียกว่า “หินเสือกระโดด” ซึ่งก้อนหินมีความสูงกว่า 13 เมตร จึงเป็นที่มาของ “ช่องแคบเสือกระโจน” นั่นเอง 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองแชงกรีล่า เมืองหนึ่งของจีนในจังหวัดปกครองตนเองชนชาติทิเบต ตี๋ชิ่ง เขตเมืองจง

เตี้ยน ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ภูมิประเทศเป็นที่ราบทุ่งหญ้ามีภูเขา

ล้อมรอบ แชงกรีล่ามีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก หลังจากเจมส์ ฮิลตัน นักเขียนชาวอังกฤษได้เขียนบรรยายถึงเมือง

สมมติอันงดงามแห่งหนึ่งว่าเป็น “สวรรค์บนดิน” เพราะเป็นดินแดนอันสงบ และอยู่บนที่สูงใกล้ขอบฟ้า ลงใน 



 

 
 

 

หนังสือ Lost Horizon และต่อมาได้ข้อสรุปว่าคือที่นี่เอง ทางการจีนได้เปลี่ยนชื่ออย่างไม่เป็นทางการจากเมือง

จงเตี้ยนและบริเวณที่ใกล้เคียงมาเป็นแชงกรีล่าในช่วงประมาณปี ค.ศ. 2001 ซึ่งค าว่า “แชงกรีล่า” เป็นภาษา

ทิเบต แปลว่า ดินแดนที่สวยงามราวกับสรวงสวรรค์ น าท่านเดินทางเที่ยวชมเมืองโบราณจงเตี้ยน เป็นศูนย์รวม

ของวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณทิเบต บ้านเรือนเป็นบ้านไม้ปลูกสร้างต่อเนื่องกันไป

เป็นแนวยาว ปัจจุบันดัดแปลงไปเป็นร้านค้าของคนพ้ืนเมืองและร้านขายสินค้าส าหรับนักท่องเที่ยว 

 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก โรงแรม GRACE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วันที่สาม  วัดลามะซงจ้านหลิง (รวมรถแบตเตอรี) • เมืองลี่เจียง •  อุทยานน้ าหยก • เมืองโบราณซู่เหอ • ร้านบัว

หิมะ                                                                                            (เช้า/กลางวัน/เย็น) 



 

 
 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้านหลิง (รวมรถแบตเตอรี)  เป็นวัดใหญ่ที่ส าคัญของเมืองแชงกรีล่า เป็นวัด

นิกายลามะแบบทิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 ในสมัยดะไลลามะองค์ที่ 5 อายุ

เก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจ าพรรษาอยู่กว่า 700 รูป อยู่ห่างจากตัวเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือประมาณ 5 

กิโลเมตร มีโบราณวัตถุมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด สร้างจ าลองแบบจากพระราชวัง

โปตาลา ในกรุงลาซา จึงได้ฉายาว่า “วัดโปตาลาน้อย” 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง เขตการปกครองทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชน

จีน น าท่านเข้าชมอุทยานน้ าหยก ที่นี่ เป็นหัวใจทางด้าน

วัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซี ภายในอุทยานมปีระตูสวรรค์ รูปปั้น 



 

 
 

 

ไม้แกะสลักที่ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ มีบ่อน้ าสีเขียวมรกตที่ทางน้ าไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ใน

บ่อน้ าแบบขั้นบันไดมีปลาจ านวนมาก ให้ท่านได้สักการะเทพเจ้าแห่งธรรมชาติและบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์โดยโยน

เหรียญขอพรอีกด้วย นอกจากนั้น ยังมีน้ าตกท่ีไหลไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่า “มังกรออก

ถ้ า” ชั้นที่สองชื่อ “มังกรเล่นน้ า” ชั้นที่สามชื่อ “มังกรโบยบิน” และยังมีต้นไม้เทวดาอายุมากกว่า 500 ปี ซึ่ง

เป็นที่สักการะบูชาของคนในพ้ืนที่อีกด้วย การตกแต่งในอุทยานมีความสวยงามและสงบเป็นอย่างมาก ให้ท่าน

อิสระถ่ายรูปเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่เมืองโบราณซู่เหอ หมู่บ้านโบราณเล็ก ๆ มีแม่น้ าชิงไหลผ่าน เป็นย่านชุมชนเก่าที่สุดแห่งหนึ่ง

ของชาวน่าซีเมื่อสมัยก่อน ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองลี่เจียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร จาก

เดิมวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่เน้นการเพาะปลูก แต่ได้เปลี่ยนเป็นวิถีชีวิตการค้าขายแทน ในอดีตเป็นตลาดการค้า

เครื่องหนังเป็นจุดส าคัญของเส้นทางชาและม้ายูนนาน หรือเรียกอีกอย่างว่า “เส้นทางสายไหมใต้”  มีร้านคาเฟ่

ที่น่าสนใจ ตกแต่งแบบเมืองโบราณอยู่หลายแห่ง บรรยากาศเงียบสงบ ผู้คนมีชีวิตเรียบง่าย โดย ‘ซู่เหอ’ มี

ความหมายว่า รวบรวมเงินทอง เนื่องจากด้านหลังของหมู่บ้านมีภูเขาที่มีลักษณะซ้อนทับกันเหมือนเป็นการเก็บ

สะสมเงินทอง จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อของภูเขา และยังมีความหมายว่า “หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ภายใต้ภูเขาสูง” 

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกย่านเมืองโบราณลี่เจียง เมื่อปี ค.ศ. 1997 มีขอบเขตรวมถึงย่านเมืองโบราณ

ซู่เหอและไป๋ซาด้วย จากนั้นน าท่านแวะชอปปิงร้านบัวหิมะ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัว

หิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้  พุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบ้านขนาดแท้

ของชาวจีน 



 

 
 

 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก โรงแรม GREEN MELODY HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ส่ี อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าไป-กลับ) • ทะเลสาบไป๋สุยเหอ(รวมรถแบตเตอรี) • ชมโชว์จางอ้ี

โหมว “Impression Lijiang”(รวมค่าเข้าชม) • สระมังกรด า • เมืองโบราณลี่เจียง (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าไป - กลับ)  เป็นอุทยานแห่งชาติของจีน                        

มีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูก โดยยอดเขาที่สูงที่สุดมีความสูงถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ตั้งอยู่บริเวณเขต

ปกครองตนเองอวี้หลงน่าซีทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจากตัวเมืองลี่เจียง โดยเดินทางขึ้นเหนือเป็นระยะทาง

ประมาณ 30 กิโลเมตรถึงทางเข้าอุทยาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง) มีลักษณะเป็นภูเขาสูงตั้ง

ตระหง่านทอดตัวยาวสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากแทบทุกจุดในเมืองลี่เจียง หากมองจากไกล ๆ จะเห็น

ภูเขาเป็นรูปคล้ายมังกรก าลังเลื้อยอยู่ มีหิมะสีขาวราวกับหยกขาวปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งป ีจึงเป็นที่มาของชื่อ 

อวี้หลงเสวี่ยซาน หรือ ภูเขาหิมะมังกรหยกนั่นเอง  จากนั้น น าท่านนั่งรถอุทยานไปยังจุดขึ้นกระเช้าใหญ่ 

สามารถนั่งได้ 6 – 8 ท่าน ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวบนเขาหิมะมังกรหยกที่ความสูงกว่า 3,356 เมตร สูงกว่า

ระดับน้ าทะเลถึง 4,506 เมตร ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ท่ีงดงามที่สุดของแผ่นดินประเทศจีน 



 

 
 

 

จากนั้น  น าท่านเที่ยวชม ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (รวมรถแบตเตอรี) หรือทะเลสาบขาว อยู่ทางตะวันออกของภูเขาหิมะ

มังกรหยก ที่นี่เป็นทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ ความใสของผืนน้ าเป็นสีฟ้าระยิบระยับตัดกับภูเขาหิมะมังกรหยก

และภูเขาลูกเล็กลูกน้อยเรียงรายเป็นฉากหลัง พ้ืนที่แบ่งออกเป็น 3-4 โซน ทางอุทยานได้ก่อสร้างขั้นบันไดหิน

เพ่ือให้สายน้ าไหลลดหลั่นลงมาคล้ายน้ าตกเป็นเชิงชั้นหินปูนสีขาวสวยงาม นอกจากนี้ที่ริมแม่น้ าท่านยังสามารถ

เช่าขี่จามรีถ่ายรูปกับวิวที่สวยงามดั่งภาพวาดนี้ ด้วยราคาประมาณ 50 หยวนอีกด้วย 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  น าท่านชมโชว์จางอ้ีโหมว “ IMPRESSION LIJIANG ”  (รวมค่าเข้าชมโชว์)  เป็นการแสดงกลางแจ้งที่         

ความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ณ โรงละครที่ออกแบบคล้ายโคลอสเซียมกลาย ๆ โดยมีภูเขา 

หิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง ด้วยแสง สี เสียง และการแต่งกายตระการตา จากการสร้างสรรค์ของ ผู้ก ากับชื่อดัง

ก้องโลก ‘จาง อ้ี โหมว’ ที่ได้เนรมิตเวทีขนาดใหญ่สีแดงอิฐ ใช้นักแสดงซึ่งเป็นชาวชนเผ่าพ้ืนเมืองจริง ๆ กว่า 

600 ชีวิต จาก 16 หมู่บ้าน มาเป็นนักแสดงสมัครเล่น ท าการร้อง เล่น เต้นร า บอกเล่าวิถีชีวิตของชาวเผ่าน่าซี 

และชาวเผ่าโมซัว โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง ไม่มีการใช้เอฟเฟคพิเศษใด ๆในการโชว์ ท่านจะได้

สัมผัสวิถีของชนพ้ืนเมืองอย่างแท้จริง 



 

 
 

 

**เนื่องจากบริษัท ฯได้อัตราค่าตั๋วเข้าชมแบบเหมาจ่ายรวมทุกกรุ๊ปพีเรียดการเดินทาง หากมีการปิดการแสดง

โชว์ IMPRESSION LIJIANG ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ที่ท าให้เข้าชมไม่ได้ บริษัท ฯ จะจัดน าชมโชว์พ้ืนเมือง THE 

SOUND OF YUNNAN ในโรงละครทดแทนให้เท่านั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ท้ังสิ้น** 

จากนั้น  น าท่านเข้าชมสระมังกรด า หรือที่ชาวจีนเรียกว่า เฮยหลงถนั อยู่ในสวนยู่ฉวนสาธารณะขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในตัว

เมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 11,390 ตาราง

เมตร สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1737 ในช่วงสมัยราชวงศ์ชิง (เเมนจู) จุดเด่นของที่นี่คือ ความใสของน้ าที่ใสราวผืน

กระจกขนาดใหญ่ มีเก๋งจีนกับสะพานข้ามทะเลสาบเป็นองค์ประกอบ ฉากของภูเขาหิมะมังกรหยกอยู่ด้านหลัง 

บรรยากาศที่นี่เงียบสงบ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นอกจากนี้ ภายในสวนยังมีสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่ผสมผสาน

วัฒนธรรมของชาวฮ่ัน ทิเบต และน่าซี ไว้ด้วยกัน ในสวนแห่งนี้มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะตงปา ด้านในของพิพิธภัณฑ์มี

สิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมตงปามากมาย เช่น รูปภาพต่าง ๆ และอักษรตงปาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอักษร  

 



 

 
 

 

Hieroglyphics ของอียิปต์อีกด้วย มีเรื่องเล่าขานต่อกันมาว่า ในอดีตมีคนพบเห็นมังกรด าปรากฏกายใต้น้ าบ้าง 

ผุดขึ้นมาจากสระน้ าบ้าง จึงเป็นที่มาของชื่อสระแห่งนี้นั่นเอง 

น าท่านเที่ยวชมเมืองโบราณลี่เจียง มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เมืองโบราณต้าเหยียน เป็นเมืองเก่าของชาวน่าซี 

ตั้งอยู่ริมล าธาร โดยทั้งเมืองคือมรดกโลกที่ได้รับการประกาศจากยูเนสโกเป็นเมืองโบราณที่สมบูรณ์ที่สุดแห่ง

หนึ่งของจีน มีอายุย้อนหลังไปถึงราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปีมาแล้ว เมืองโบราณนี้ก่อสร้างด้วยไม้ ไม่มีก าแพง

เมือง เป็นอาคารยาวบ้านแบบโบราณ ต่อเนื่องกันไปตามล าธารแผ่กระจายจนเกิดเป็นเมืองขนาดใหญ่ 

โครงสร้างของเมืองเป็นแบบยืดหยุ่นบ้านเรือนปลูกติด ๆ กัน ถนนภายในเมืองปูด้วยหินเรียบลื่นก้อนใหญ่เรียง

ตัวกันเป็นถนนแคบ ๆ พาดผ่านขนานไปกับล าธารเล็ก ๆ ที่ละลายไหลมาจากหิมะบนเทือกเขามังกรหยก มีต้น

หลิวเป็นทิวแถวพลิ้วไหวตามสายลม มีสะพานเล็ก ๆ หลากรูปแบบกว่า 300 สะพานทอดตัวข้ามจากถนนเส้น

กลาง ท่านสามารถเลือกลิ้มรสจากร้านอาหารมากมาย รวมทั้งช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองต่าง ๆ เป็นของฝาก 

โดยสินค้าที่ระลึกที่นี่มีอักษรตงปาของชาวน่าซีเป็นเอกลักษณ์บนสินค้าแทบทุกชิ้น ทั้งยังประดับประดาเมือง

ด้วยอักษรนี้อยู่ทั่วไปทั้งเมืองเช่นกัน สัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นของเมืองโบราณลี่เจียงคือ กังหันน้ าขนาดใหญ่บริเวณ 



 

 
 

 

จัตุรัสอวี้เหอ และติดกันมีแผ่นป้ายพร้อมลายมือของอดีตประธานาธิบดีจีน เจียงเจ๋อหมิน ว่า “เมืองเก่าลี่เจียง 

มรดกโลกทางวัฒนธรรม” เพียงท่านก้าวผ่านประตูทางเข้าเมืองเก่าก็เหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกอีกใบดั่งย้อน

เวลากลับไปในอดีต จนท าให้ผู้มาเยือนรู้สึกเหมือนถูกต้องมนต์สะกดกับภาพความงดงามของมรดกโลกล้ าค่า

แห่งนี้  

 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอน 

ที่พัก โรงแรม GREEN MELODY HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ห้า เมืองลี่เจียง • ท่าอากาศยานลีเจียง ซันยี ่• ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                        (เช้า/-/-) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 

 บอกลาเมืองลี่เจียง น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี ่



 

 
 

 

10.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดย สายการบินลัคกี้แอร์ Lucky Air (8L) 

  เที่ยวบินที ่8L 825 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) (บริการน้ าดื่มท่านละ 1ขวดบนเครื่อง) 

11.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 

** โรงแรมท่ีพักและโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 

เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

โดยค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ** 

 

** นโยบายเพื่อร่วมส่งเสริมสินค้าพื้นเมือง คือร้านผลิตภัณฑ์ บัวหิมะ ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ เนื่องจากมีผลต่อ

ราคาทัวร์ของทางบริษัทฯ หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรัฐบาล

ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องช าระค่าชดเชยเพิ่ม ร้านละ 3,500 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน 

โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง ** 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

วันเดินทาง ราคา บินตรงสู่ล่ีเจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก  

สายการบินลัคกี้แอร์ (8L) 5 วัน 4 คืน 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

22 ม.ค. 63 26 ม.ค. 63 8L826 / 8L825 16,900 16,900 16,900 3,500 

29 ม.ค. 63 2 ก.พ. 63 8L826 / 8L825 16,900 16,900 16,900 3,500 

5 ก.พ. 63 9 ก.พ. 63 8L826 / 8L825 16,900 16,900 16,900 3,500 

12 ก.พ. 63 16 ก.พ. 63 8L826 / 8L825 16,900 16,900 16,900 3,500 



 

 
 

19 ก.พ. 63 23 ก.พ. 63 8L826 / 8L825 15,900 15,900 16,900 3,500 

26 ก.พ. 63 1 มี.ค. 63 8L826 / 8L825 16,900 16,900 16,900 3,500 

4 มี.ค. 63 8 มี.ค. 63 8L826 / 8L825 16,900 16,900 16,900 3,500 

11 มี.ค. 63 15 มี.ค. 63 8L826 / 8L825 16,900 16,900 16,900 3,500 

18 มี.ค. 63 22 มี.ค. 63 8L826 / 8L825 16,900 16,900 16,900 3,500 

25 มี.ค. 63 29 มี.ค. 63 8L826 / 8L825 16,900 16,900 16,900 3,500 

1 เม.ย. 63 5 เม.ย. 63 8L826 / 8L825 16,900 16,900 16,900 3,500 

8 เม.ย. 63 12 เม.ย. 63 8L826 / 8L825 17,900 17,900 17,900 3,500 

15 เม.ย. 63 19 เม.ย. 63 8L826 / 8L825 17,900 17,900 17,900 3,500 

22 เม.ย. 63 26 เม.ย. 63 8L826 / 8L825 15,900 15,900 15,900 3,500 

อัตราค่าบริการรวม 
1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ปตามรายการที่ระบุ กรุงเทพฯ-ลี่เจียง-กรุงเทพฯ สายการบิน Lucky Air (8L) เป็น

ตั๋วหมู่คณะ 
2. ภาษีน้ ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
3. ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) และถือขึ้นเครื่องได้ 1ช้ินน้ าหนักไม่เกิน 

5 กก. 
4. ค่าโรงแรมตลอดการเดินทาง (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน) (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
5. ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น้ าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
7. ค่ารถโค้ชรับ – ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
8. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ
ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง  (ไม่
ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 



 

 
 

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
2. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหาร และเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ - โทรสาร, มินิบาร์ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
5. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, 

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน ทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

6. ค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ ลูกค้าต้องเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง 
7. ค่าวีซ่าจีนส าหรับชาวต่างชาติ และต่างด้าว 
8. ค่าวีซ่า กรณี ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบเดี่ยว ค่าใช้จ่ายและบริการยื่นแบบปกติ 4 วันท าการ  ท่านละ 2,000 บาท  

กรณี ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบเดี่ยว ค่าใช้จ่ายและบริการยื่นแบบปกติ 2 วันท าการ  ท่านละ 3,000 บาท  
(ราคาค่าธรรมเนียมและบริการนี้เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น!! โปรดจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า 
และส่งเอกสารให้บริษัทอย่างน้อยที่สุด 2 วันท าการก่อนวันยื่นจริง ไม่นับรวมวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดที่
สถานทูตประกาศและไม่นับรวมวันยื่น ซึ่งเอกสารจะอยู่กับสถานทูตไม่สามารถดึงเอกสารกลับมาระหว่างตรวจ
พิจารณาได้) 

9. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมตลอดทริป 1,700 บาท / ท่าน (เด็กช าระเท่าผู้ใหญ่)  
10. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ 

 
 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 

1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง ช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระเต็มจ านวน) 
ส่วนที่เหลือพร้อมค่าวีซ่าช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์ไทย (ขนาดของกรุ๊ปไซส์อาจปรับเพิ่มขึ้นได้โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) กรณีผู้เดินทางมีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
ราคา เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 - 10 วันก่อนการเดินทาง 

3. กรณียกเลิก หากท่านยกเลิกการเดินทางหลังช าระค่ามัดจ าหรือช าระเต็มจ านวนแล้ว การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรม
ทัวร์เท่ากับการยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ 
โดยต้องส่งเอกสารด าเนินการวีซ่าของเดินทางอย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทาง 

4. กรณีทีมี่เดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทัวร์ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลา
บินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 



 

 
 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
2. เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ  รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดินทางได้ ) 

4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง,  
การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

8. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากท่าน กรณีที่ท่านไม่สามารถไปเข้าชมร้านจ าหน่ายสินค้า
พื้นเมืองตามโปรแกรมทัวร์ เช่น ร้านบัวหิมะ ร้านใบชา ร้านผ้าไหม ร้านหยกหรือจิวเวลรี่  ตามนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นขององค์การท่องเที่ยวท้องถิ่น เนื่องจากการเข้าชมร้านค้าเหล่านี้จะได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนจากองค์การท่องเที่ยวท้องถิ่น ซึ่งมีผลท าให้ค่าทัวร์ถูกลง ดังนั้นหากท่านไม่เข้าชมร้านใด
ร้านหนึ่งที่ระบุในโปรแกรมข้างต้นหรือทั้งหมด ย่อมส่งผลให้ค่าทัวร์แพงขึ้น  เนื่องทางทัวร์ไม่ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายที่เกิดการเข้าชมร้านค้าฯ ซึ่งทางบริษทัฯ จ าเป็นต้องเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มจากท่านนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ 

9. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

10. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 



 

 
 

 

11. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน
ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

13. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

14. ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้ า การขีดเขียนรูปต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่
ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก 
ตม.ปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

15. กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

16. กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

17. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

18. รายการทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสาย
การบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 

แล้วจึงช าระค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) 
1. หนังสือเดินทางเล่มจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับเข้าประเทศไทย และต้องมีหน้าว่าง 

ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   (ต้องไม่มีการช ารุดใด ๆ ทั้งสิ้น มิเช่นนั้นเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้า - ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 

 



 

 
 

 

2. รูปถ่าย รูปสีขนาด 2 นิ้ว  พ้ืนหลังสีขาวเท่านั้น หน้าตรง เห็นหน้าชัดเจน เห็นใบหู คิ้ว ไม่ยิ้มเห็นฟัน เก็บผมให้เรียบร้อย 
ห้ามสวมใส่เครื่องประดับใด ๆ เสื้อต้องเป็นสีเข้ม เป็นชุดสุภาพ ห้ามใส่เสื้อแขนกุด, เสื้อที่โชว์ตั้งแต่ไหล่ลงมา, เสื้อซีทรู, 
เสื้อลูกไม้, ชุดหน่วยงานราชการ, ชุดครุย **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น ห้าม
ถ่ายรูปเองและต้องไม่ใช่สติกเกอร์ รูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์** 

3. กรอกเอกสารในแบบฟอร์มประกอบการยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรม  กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพ่ือ
ผลประโยชน์ของตัวท่านเอง โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบพบข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มี
ปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ) 

กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา 
1. ส าเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตรตัวจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
3. ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา 
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 

กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมญาติ 
1. ส าเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
3. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา 
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกให้โดยเขตหรือที่ว่าการอ าเภอเท่านั้น โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า

เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา 

โปรดอ่านรายละเอียดข้อมูลที่ต้องทราบส าหรับการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน 
1. สถานทูตจีนอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบอันเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัท

ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
2. วีซ่าผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ขึ้นอยู่กับดุจพินิจของสถานทูตเป็นผู้พิจารณาทั้งหมด 
3. เอกสารเรียกเก็บเพิ่มเติม กรณีขอวีซ่าเดี่ยว สาวประเภทสอง ดารา นักข่าว 

• หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็น 

• หนังสือชี้แจงตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าไปเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

• ส าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ า 50,000 บาท  

• ส าเนาทะเบียนบ้าน + ส าเนาบัตรประชาชน 

 



 

 
 

  

**กรณี สาวประเภทสอง  ผู้เดินทางต้องเดินทางมาโชว์ตัวที่สถานทูต** 
**กรณี ดารา และนักข่าว ไม่ต้องโชว์ตัว แต่หากสถานทูตเรียก ต้องมา** 

4. เอกสารเรียกเก็บเพิ่มเติม กรณีขอวีซ่าของบุคคลที่เกิดที่จีน, ไต้หวัน, ฮ่องกง, มาเก๊า 
ใบเปลี่ยนสัญชาติ / PASSPORT จีนเล่มเก่า / PASSPORT ไทยเล่มเก่า ที่มีวีซ่าจีนในเล่ม / ใบถิ่นที่อยู่ / เอกสารอ่ืน ๆ หากมี

โปรดแนบมาด้วย / ในกรณีที่เอกสารหาย ต้องไปแจ้งความที่สถานีต ารวจและน าใบแจ้งความมาประกอบการยื่นวีซ่า 
** กรณบีุคคลที่เกิด จีน / ไต้หวัน / ฮ่องกง / มาเก๊า   ไม่ได้ใช้เวลายื่นแค่ 4 วันท าการ 

ใช้เวลากี่วันนั้นขึ้นอยู่กับทางสถานทูตพิจารณา โปรดเผื่อเวลาส าหรับยื่นวีซ่า** 
5. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการท าวีซ่าจีน ท่านจะต้อง

รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า - ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวี
ซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศ
จีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์

6. ผู้ถือพาสปอร์ตประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้ โดยมีประเทศดังนี้ 
ออสเตรีย  เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 

ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ 
เอสโทเนีย 

7. ส าหรับท่านที่เคยเดินทางไป 24 ประเทศดังนี้ 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 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

แบบฟอร์มกรอกเอกสารเพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

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

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

โทรศัพท์มือถือของตนเองท่ีติดต่อได้...........................................................อีเมล

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

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตอาจจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับ

ท่าน) 

สถานภาพ        โสด     แต่งงาน      หม้าย       หย่า    

 จดทะเบียน      ไม่ได้จดทะเบียน      ชื่อคู่สมรส

.......................................................................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์

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

........................................................................................ ............................................................รหัสไปรษณีย ์

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

ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์

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

ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์

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

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

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

 



 

 
 

 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคย เดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว  เมือง

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

เมื่อวันที่.................เดือน.................................ปี...........................   ถึง วันที.่...................เดือน................................ปี

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

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่   ไม่เคย   เคย  โปรดระบุ

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

เมื่อวันที่....................เดือน................................ปี............................  ถึง วันที.่.................เดือน...............................ปี

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

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

• ( MISS / MRS. / MR.)  NAME - 

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

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

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

• ( MISS / MRS. / MR.)  NAME - 

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

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

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

บุคคลที่ติดต่อได้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน...................................................เบอร์........................................

ความสัมพันธ์............................ 

หมายเหตุ 

** หากเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก

ในภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง โปรดท าความระเบียบอย่างเคร่งครัด จึงขออภัยมา ณ ที่นี้   

** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 02-2450888 


