
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนิตรงสู.่..ล ีเ่จยีง  
ลีเ่จยีง-แชงกรลีา่-วดัซงจา้นหลนิ 4 วนั 3 คนื 

พกั 4 ดาว ไมเ่ขา้รา้น 



 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคา 

*ราคาเด็กเทา่ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ วซี่าจนีเดีย่ว 

1 – 4 ม.ีค. 2563 14,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

8 – 11 ม.ีค. 2563 14,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

15 – 18 ม.ีค. 2563 14,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

22 – 25 ม.ีค. 2563 15,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

29 ม.ีค. – 1 เม.ย. 2563 15,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

5 – 8 เม.ย. 2563 15,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

12 – 15 เม.ย. 2563 19,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

19 – 22 เม.ย. 2563 15,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

26 -29 เม.ย. 2563 15,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

3 – 6 พ.ค. 2563 16,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

10 – 13 พ.ค. 2563 15,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

17 – 20 พ.ค. 2563 15,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

24 – 27 พ.ค. 2563 14,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

31 พ.ค. – 3 ม.ิย. 2563 15,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

7 – 10 ม.ิย. 2563 14,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

ราคารวม คา่ธรรมเนียมตั๋วYQ+YR+CN TAX+TH TAX แลว้ผูเ้ดนิทางอาจตอ้งจ่ายคา่ทัวรเ์พิม่เตมิ  

(ตามจรงิ) หากสายการบนิมกีารปรับขึน้คา่ธรรมเนียมตั๋วเพิม่จากนี้ 

ราคายงัไมร่วม คา่วซีา่จนี, คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คนขับรถ และ หัวหนา้ทัวรไ์ทย (รวม 200 หยวนตอ่ทรปิ) 

หมายเหตรุายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้กรณีประกาศขึน้ราคาคา่บัตรผ่านประตหูรอืค่าธรรมเนียมอืน่ๆ* มปีระกันอบุัตเิหตุวงเงนิ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ * บรกิารน ้าดืม่ทกุวันทอ่งเทีย่ว  



 

 

 

14 – 17 ม.ิย. 2563 14,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

21 – 24 ม.ิย. 2563 14,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

28 ม.ิย. – 1 ก.ค. 2563 14,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

5 – 8 ก.ค. 2563 16,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

12 – 15 ก.ค. 2563 15,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

19 – 22 ก.ค. 2563 14,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

26 – 29 ก.ค. 2563 16,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

2 – 5 ส.ค. 2563 14,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

9 – 12 ส.ค. 2563 15,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

23 -26 ส.ค. 2563 14,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

30 ส.ค. – 2 ก.ย. 2563 14,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

6 – 9 ก.ย. 2563 15,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

13 – 16 ก.ย. 2563 15,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

20 – 23 ก.ย. 2563 15,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

27 – 30 ก.ย. 2563 16,900.- 3,800 ไมร่วม 1,800บาท 

*ราคาพเิศษ*ไมม่รีาคาเด็ก ไมแ่จกกระเป๋า 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ลีเ่จยีง-จงเตีย้น 

10.00 น. พรอ้มกนัทีส่วุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เกาะเช็คอนิ E สายการบนิ Lucky Air สามารถเขา้
ทางประต ู4-5 

13.15 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงลีเ่จยีง โดยเทีย่วบนิที ่8L 826(ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

16.30 น. ถงึสนามบนิลีเ่จยีงตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานห่างจากตา้หลี ่ 320 กโิลเมตร มี
เน้ือทีป่ระมาณ 68 ตารางกโิลเมตรมพีลเมอืงประมาณหนึง่แสนเจ็ดหมืน่คนเป้ยเป่าน่าซ ี75 % เป่าเซยีง 
10 % นอกจากนัน้มเีผ่าทเิบตเป่าไป๋เป็นตน้หลงัจากผ่านดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระแลว้ 

17.30 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร 

 แลว้เดนิทางสูเ่มอืงจงเตีย้น ผ่านเขตลีเ่จยีงเขา้สูท่ีร่าบสงูเตอ๋ซิง่ ระหวา่งทางผ่านชมโคง้แรกแม่น ้าจนิ
ซาเจยีง (แยงซเีกยีง) ทีไ่หลลงมาจากทเิบต ไดเ้ลีย้วจากใตมุ้่งสูท่ศิเหนือโดยตโีคง้ 180 องศา แลว้ไหล

ไปรวมกบัแม่น ้าอกีสายหนึง่กลายเป็นแม่น ้าแยงซเีกยีง 



 

 

 

 

น าท่านเขา้พักที ่GRACE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว  

วนัทีส่อง จงเตีย้น-วดัชงจา้นหลนิ-เมอืงเกา่จงเตีย้น-ลีเ่จยีง-ชอ่งแคบเสอืกระโจน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

                       น าชมวดัซงจา้นหลนิ วดัลามะทีม่อีายุเกา่แกก่วา่ 300 ปี มพีระลามะจ าพรรษาอยู่มากกวา่ 700 รูป 

สรา้งขึน้โดยทะไลลามะองคท์ี ่5 ในปี พ.ศ. 2222 ใชเ้วลากอ่สรา้ง 18 ปี จงึแลว้เสร็จโดยจักรพรรดแิหง่

ราชวงศช์งิ วดัจา้นหลนิซือ่มรีูปแบบคลา้ยพระราชวงัโปตาลาทีน่ครลาซาแห่งทเิบต แตข่นาดมกีาร

ย่อสว่นลงมา หากวา่โปตาลาเป็นศนูยร์วมจติใจของชาวทเิบต วดัจา้นหลนิซือ่น้ีถอืวา่เป็นศนูยก์ลางแห่ง

พุทธศาสนกิชนในบรเิวณทีร่าบสงูทเิบตน่ันเอง ท่านจะไดส้มัผัสกบัวฒันธรรมของชาวทเิบตเพราะทีน่ี่คอื

เขตทเิบตนอ้ย 

  อสิระเดนิเทีย่วในเขตเมอืงเกา่จงเตีย้น ชมถนนคนเดนิ ลดัเลาะเขา้ซอยเล็กซอยนอ้ยชมบา้นเรอืน

กอ่สรา้งแบบโบราณ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึแบบทเิบต เชน่ หมวกคาวบอย แสห้างจามร ีเครือ่งประดบัดนิ 

เผาเครือ่งเงนิและหนิสฟ้ีาเหลอืงแดงแบบทเิบต 

13.30 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

 น าท่านเดนิทางกลบัลีเ่จยีง  ระหวา่งทางน าท่านไปชมหุบผาเสอืกระโจน “ไทเกอรล์ปิ ป้ิงจอรจ์” ซึง่

เป็นหุบเขาทีล่กึแห่งหนึง่ในโลก ชมทวิทัศนข์องหุบเขา และกระแสน ้าทีไ่หลแรงของสายน ้าแยงซเีกยีง 
พรอ้มกบัชมววิภูเขาหมิะมงักรหยกในดา้นทีส่งูทีส่ดุ แลว้ตรงเขา้สูเ่มอืงจงเตีย้น ทีน่ี่ทอ้งทุ่งกวา้งแห่ง

ทเิบตจะปรากฏแกส่ายตา ท่านจะไดเ้ห็นฝงูจามรหีรอืววัขนยาวแทะเล็มหญา้อยู่ขา้งบา้นของชาวทเิบต 
และทีน่ี่คอืเขต “จงเตีย้น“ ทีอ่ยู่ในความสงู 3,350 เมตร จากระดบัน ้าทะเล เป็นจุดทีเ่จา้หนา้ทีจ่นีสนันฐิาน
วา่ คอืเขตเมอืงสวรรค ์ หรอื แชงการลีา่ ทีก่ลา่วไวใ้นหนังสอื “ขอบฟ้าทีเ่ลอืนหาย” THE LOST 

HORIZON   

18.00 น. ถงึลีเ่จยีง รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร   

 พักที ่FENG HUANG HOTEL หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว  

วนัทีส่าม ลีเ่จยีง-ภูเขาหมิะมงักรหยก(รวมกระเชา้ใหญ)่-โชวค์วามประทบัใจแหง่ลีเ่จยีง-อุทยาน
น า้หยก-หุบเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ-สระมงักรด า-เมอืงเกา่ลีเ่จยีง 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

                     ยามเชา้ชมลีเ่จยีง เมอืงเกา่ดายันทีม่ปีระวตัมิากวา่ 800 ปี ยังคงรักษาความงามในอดตีไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี
แลว้  น าท่านชมภูเขาหมิะมังกรหยก ซึง่ตัง้อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาตขิองจนี และมธีรรมชาตทิีเ่ลือ่ง

ลือ่วา่เป็นสดุยอดความงามแห่งชายแดนตะวนัตกเฉียงใตข้องจนี ภูเขาหมิะมงักรหยกมเีทอืกเขาทัง้หมด 

13 ลกูโดยยอดเขาทีส่ดุนัน้ถงึ 5,596 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล จงึมหีมิะปกคลมุตลอดปี ในขณะทีทุ่่ง
หญา้จะเต็มไปดว้ยทวิสนเป็นแนวเขยีวขจ ี  น่ังกระเชา้ลอยฟ้าแบบกอนโดลา่ (กระเชา้แบบปิดกนัลม-

ความจุ 6 ทีน่ั่ง) ขึน้ชมววิสวยของหมิะมังกรหยก ผ่านชมววิชมป่าสนดกึด าบรรพแ์ละววิธรรมชาตทิี่
สวยงาม กระเชา้ถงึยอดเขาทีค่วามสงูกวา่ 4,500 เมตร น าชมธารน ้าแข็ง ตืน่ตาตืน่ใจกบัหมู่เมฆทีบ่ดบัง
เทอืกเขาหมิะเป็นระยะ ๆ สาดสอ่งดว้ยแสงอาทติยเ์ป็นทางดจุแดนสวรรค ์ 

หมายเหต ุ ผูเ้ดนิทางยอมรับความเสีย่งและเขา้ใจวา่ กรณีกระเชา้ “กอนโดล่า” ขึน้ภูเขาหมิะมังกรหยก
ดา้นความสงู 4,000 เมตร ปิดไม่ใหข้ึน้ไม่วา่เน่ืองจากเหตใุดก็ตาม ผูจ้ัดจะจัดใหท้่านขึน้กระเชา้ภูเขาหมิะ
มังกรหยกดา้นทุ่งหญา้เหวนิซานผงิแทน แตถ่า้ปิดทัง้ 2 แห่ง ทางผูจ้ัดพจิารณาจะจัดรายการอืน่ให ้ถา้

จัดไมไ่ดจ้ะคนืคา่กระเชา้ให ้แตถ่า้บัตรกระเชา้ไดใ้ชไ้ปบางสว่นแลว้จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ 

ลงจากเขาหมิะมังกรหยก น าท่านเขา้สูเ่วทกีารแสดงกลางแจง้ขนาดใหญ่ ทีไ่ดถู้กสรา้งขึน้เพือ่ใหท้่าน

ไดช้มการแสดง 1 ชัว่โมง อนัแสนประทับใจ ชดุ IMPRESSION of LIJIANG ของผูก้ ากบัชือ่ดงั “จางอวี้



 

 

 

โหมว” นักแสดง 500 คน มาจากชนชาตสิว่นนอ้ย 10 เผ่า พสิจูนว์า่วนัน้ีชาวนากบัดาราก็เป็นคนเดยีวกนั
ได ้

 

 น าชมยีสุ่ย่จา๋ย หรอื หมูบ่า้นน า้หยก ชมศาลตงปา ศาลทีเ่ก ีย่วสอืหลวั บรรพบุรุษของชาวนาซ ี
ชมหมู่บา้นตงปาในหมู่บา้นน ้าหยก สรา้งขึน้เลยีนแบบชวีติความเป็นอยู่ของเผ่านาซ ีสมัผัสวฒันธรรมนา

ซ ี น าชมบ่อน ้าพุศกัดิส์ทิธิข์องเผ่านาซ ี ซึง่ไหลมาจากภเูขาหมิะมงักรหยก ในบ่อน ้าพุยังเลีย้งปลาหงจูน
หลายพันตวั ซึง่เป็นปลาหายากราคาสงู 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร 

 น าท่านชม“หุบเขาพระจันทรส์เีงนิ “ไป๋สุย่เหอ” น่ังรถกอลฟ์เขา้สูอ่ทุยาน ภายในอทุยานท่านจะได ้

สมัผัสววิตระการตาของแอง่น ้าสเีขยีวมรกตสะทอ้นเงาลอ้มรอบจากภูเขาหมิะมงักรหยกสวยประหนึง่

พระจันทรส์เีงนิท่ามกลางขนุเขา อสิระใหท้่านเก็บภาพแห่งความประทับใจ  

 น าชมสวนสาธารณะเฮยหลงถงั หรอื สระมังกรด า ทีม่ทีะเลสาบลอ้มรอบดว้ยตน้ไมส้เีขยีวขจ ีชม “เกง๋

หนึง่เหรยีญ” เกง๋เล็กๆกลางสระน ้าทีส่รา้งขึน้ในสมัยกลางราชวงศช์งิ ชม “สะพาน 5 โคง้” ทีเ่รยีกอกีชือ่

หนึง่วา่สะพานเข็มขดัหยก หรอื สะพานแหง่ความคดิถงึสะพานน้ีจะแบง่สระมงักรด าออกเป็นสองสว่น 

ขา้งสะพานมศีาลาจนี 3 ชัน้ ชือ่ “ศาลาจันทรา” สว่นประกอบทัง้หมดน้ีถา้อากาศอ านวย น ้านิง่ ทอ้งฟ้า

แจ่มใส ภูเขาหมิะมังกรหยกทัง้ 13 ยอดทีอ่ยู่ดา้นหลงั จะทอดเงาสะทอ้นลงบนสระน ้า ถอืวา่เป็นภาพที่

สวยทีส่ดุในลีเ่จยีง และภาพน้ียังเป็นสญัลกัษณข์องการท่องเทีย่วเมอืงลีเ่จยีงอกีดว้ย กลางสระน ้าที่

สรา้งขึน้ในสมัยกลางราชวงศช์งิ ชม “สะพาน 5 โคง้” ทีเ่รยีกอกีชือ่หนึง่วา่สะพานเข็มขดัหยก หรอื 

สะพานแหง่ความคดิถงึสะพานน้ีจะแบ่งสระมงักรด าออกเป็นสองสว่น ขา้งสะพานมศีาลาจนี 3 ชัน้ ชือ่ 

“ศาลาจันทรา” สว่นประกอบทัง้หมดน้ีถา้อากาศอ านวย น ้านิง่ ทอ้งฟ้าแจ่มใส ภูเขาหมิะมงักรหยกทัง้ 13 

ยอดทีอ่ยู่ดา้นหลงั จะทอดเงาสะทอ้นลงบนสระน ้า ถอืวา่เป็นภาพทีส่วยทีส่ดุในลีเ่จยีง และภาพน้ียังเป็น

สญัลกัษณข์องการท่องเทีย่วเมอืงลีเ่จยีงอกีดว้ย 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ทีภ่ัตตาคาร 

 อสิระเดนิชมเมอืงเกา่ลีเ่จยีง ทางเดนิปูดว้ยหนิอดัแน่น อาคารไมแ้บบจนีโบราณ ล าธารทีไ่หลผ่าน

เกอืบทุกหลงัคาเรอืน สะพานโคง้หนิเกา่แก ่ ตน้หลวิรมิล าธารทีก่ ิง่ใบลูไ่หวไปตามสายลม ถนนแตล่ะ

สายในเขตเมอืงเกา่จะมาบรรจบกนัทีต่ลาดสีเ่หลีย่ม “ซือ่ฟางเจยี” ศนูยก์ลางการคา้ขายซือ้หาสนิคา้ของ

ชาวเมอืงและนักเดนิทาง ทัง้หมดน้ีท าใหล้ีเ่จยีงเมอืงเล็กๆกลายเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก โดย

องคก์าร UNESCO ไดป้ระกาศรับรองเมือ่ปีค.ศ.1997 

  

พักที ่FENG HUANG HOTEL หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว 

 

 

 



 

 

 

วนัทีส่ ี ่  ลีเ่จยีง-กรุงเทพ 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่ัก 

 น าท่านเดนิทางสสูนามบนิลีเ่จยีง  

10.00 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่8L 825 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

11.25 น. ถงึท่าอากาศสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

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

อตัรานีร้วม คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ปสายการบนิตน้ทุนต า่) / คา่ทีพ่ัก2 ท่านตอ่ 1 หอ้งคู ่/ ค่าอาหารทุกมือ้ที่

ระบุในรายการ / คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ / คา่ภาษีสนามบนิไทย / คา่ธรรมเนียมสมัภาระทีฝ่ากขึน้

เครือ่งท่านละ 1 ชิน้ทีน่ ้าหนักไม่เกนิ 15 กก. / คา่ภาษีสนามไทยและคา่ภาษีสนามบนิจนี  

คา่บรกิารไมร่วม คา่วซีา่จนี1,800 บาท /คา่ทปิคนขบัรถคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย /คา่ใชจ้่าย

สว่นตวัเชน่คา่โทรศพัทค์า่ซกัรดีคา่เครือ่งดืม่นอกจากรายการ / คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / คา่ท าเอกสารออกนอก

ราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่นและในกรณีทีส่ถานฑตูจนียกเลกิวซีา่กรุ๊ปหรอืในบางกรณี บางท่าน

ทีส่ถานฑตูไม่อนุญาตใหว้ซีา่กรุ๊ปได ้/ คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ/ คา่ภาษี 7 % และภาษี 3% 

หมายเหตุบรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่น

การเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่วบางรายการ ไมส่ามารถ

ขอหักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระคา่ทัวร ์ เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดท้ าประกนัอบุัตเิหตใุหก้บัลกูคา้ใน

วงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไม่รวมภาษี 7 %   และ ภาษีหัก ณ.ทีจ่่าย 3% 

หากท่านมเีทีย่วบนิภายในประเทศแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่นจอง ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี 

ส ารองทีน่ ัง่มัดจ า 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษ * ทีเ่หลอื ช าระกอ่นการเดนิทาง 20วนั 

 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 

ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการ 

เง ือ่นไขการยกเลกิ    ยกเลกิหลงัการวางมัดจ า –หักคา่ใชจ้่าย 5,000 บาท กรุ๊ปตอ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ป

ทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได/้ยกเลกิ

กอ่นการเดนิทาง20วนัขึน้ไป - เก็บคา่ใชจ้่าย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง10-19วนั- เก็บคา่ใชจ้่าย 75 % ของ

ราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วนั - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

ความรบัผดิชอบบรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเทีย่วสายการบนิและตวัแทนการท่องเทีย่วในตา่งประเทศซึง่ไม่อาจ

รับผดิชอบ 

-ตอ่ความเสยีหายตา่งๆทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯอาทกิารนัดหยุดงานการจลาจลเปลีย่นแปลง

ก าหนดเวลาในตารางบนิภัยธรรมชาตฯิลฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มเชน่การเจ็บป่วยการถูก

ท ารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆฯลฯ 

 

 



 

 

 

 

-ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอื

เอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอืการถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางที่มอีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน สัญชาตไิทย (หมายเหตุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร ช ารุด

ใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้ เกดิการช ารุด เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรงไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นใบหูทัง้ 2 ขา้ง / พืน้หลงัสขีาวเท่านัน้/ ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ / ไม่ใส่

เครื่องประดับ ไม่ใส่เสือ้แขนกุด ไม่ใส่เสือ้สขีาวหรือสอี่อน / ผมหนา้ตอ้งเหนือคิว้ / รูปอัดดว้ยกระดาษสโีกดักและฟูจิ

เท่านัน้ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์**รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน ** ท่านที่ประสงคใ์ชรู้ป
ถ่ายขา้ราชการในการยืน่วซีา่ กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง 

4. กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี 

- เด็กอายุต า่กวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อและแม่ ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ)  

- เด็กอายุต ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อหรอืแม่ ขอส าเนาสูตบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น

ของพ่อและแม่ ,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกีย่วขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอย่างไร ตอ้งม ี

ลายเซ็นของพ่อหรอืแม่ ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเท่านัน้ 

- เด็กอายุต า่กวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น ของพ่อ
และแม่, หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธว์า่ เกีย่วขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอย่างไร ตอ้งมีลายเซ็นของ
พ่อหรอืแม่ ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเท่านัน้  

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
- ใบเปลีย่นชือ่ หรอื เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี       
5.  เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง 

6. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถานที่ศกึษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท างาน ญาตทิี่ตดิต่อไดใ้นกรณี

ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ที่ท างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเท็จ 

อาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 
15 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหวา่งจัดระเบยีบการยื่นวซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และบางครัง้บรษัิททัวรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

9. ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าจีน ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษัิทฯ ไม่ทราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้วี

ซ่า / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่
ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 สปัดาห ์

10. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหวา่งจัดระเบียบการยื่นวซีา่ใหม่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น

ระเบียบการยื่นเอกสารเป็นเอกสทิธิ์ของสถานทูตและบางครัง้บรษัิททัวรไ์ม่ทราบล่วงหนา้ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นังสือ
เดนิทางราชการหรอืใชบ้ัตรAPEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ท่านจะตอ้งรับผดิชอบเอง 

11. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรุณาสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทฯ) 

-ทางบรษัิทฯสามารถขอวซีา่ใหไ้ดเ้ฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทยและมใีบอนุญาตการท างานในประเทศไทย
เท่านัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทยผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 



 

 

 

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เน่ืองจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

12. อัตราค่าวซีา่ด่วน ที่ตอ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานฑตูจีน เมื่อท่านส่งหนังสอืเดนิทางล่าชา้ยื่นวซีา่ด่วน 2 วนั เสยีค่าใชจ้่าย

เพิม่ท่านละ 1,200 บาท 

 


