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ภเูขาหิมะมงักรหยก (รวมกระเชา้ใหญ่) | ไป๋สุ่ยเหอ (หบุเขาสีน า้เงิน) | เมืองโบราณล่ีเจียง  

 สะพานแกว้ล่ีเจียง | พกัโรงแรม 5 ดาว ล่ีเจียง  
 

 

 

 

 

 

 

เทศกาลปีใหม่ บนิตรงลี่เจยีง ภเูขาหมิะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) ไป๋สุ่ยเหอ 4 วัน 3 
คนื  

เดนิทาง พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563  

เร่ิมต้นเพยีง  13,888.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – ลีเ่จียง(สนามบินลีเ่จียงซานยี่) (8L826 : 13.15-16.30น.) 
วนัท่ี 2.  ภเูขาหิมะมงักรหยก (รวมกระเชา้ใหญ่) – อทุยานน า้หยก – ไป๋สุย่เหอ (หบุเขาสีน า้เงิน)(ไมร่วมรถแบตเตอรี่)-สระมงักรด า-เมืองโบราณลี่

เจียง     OPTION : โชวจ์างอวีโ้หมว 
วนัท่ี 3.  เมืองเก่าซูเ่หอ – รา้นบวัหิมะ – สะพานแกว้ลีเ่จียง(รวมรถแบตเตอรีไ่ป-กลบั)– หมูบ่า้นไป๋ซา 
วนัท่ี 4.  ลีเ่จียง (สนามบินลีเ่จียงซานยี่) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (8L825 : 10.00-11.25น.) 



 

2 เทศกาลปีใหมบ่ินตรงลี่เจียง ภเูขาหิมะมงักรหยก ไป๋สุย่เหอ 4 วนั 3 คืน โดยสายการบินลคักีแ้อร ์                                      [GQ1LJG-8L001] 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่ีเจียง(สนามบินล่ีเจียงซานยี่) 
(8L826 : 13.15-16.30น.) 

10.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู10 เคานเ์ตอร ์W สายการบินลคักีแ้อร ์โดยมี
เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุทา่น 
*เคานเ์ตอรส์ายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันเดินทางกรุณาเปิดโทรศัพทไ์ว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่โทรแจ้ง
เค้านเ์ตอรใ์นกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง* 

13.15 น. ออกเดินทางสู ่เมืองลี่เจียง(สนามบินลี่เจียงซานยี)่ โดยเที่ยวบินที่  8L826 
16.30 น. เดินทางถึงเมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึง่ตัง้อยูใ่นหบุเขาที่มีทศันียภาพงดงามเป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวนา่ซีถือเป็นชนกลุม่นอ้ยทีม่ี

ความน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมเช่นการมีโครงสรา้งทางสงัคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนัน้ยงัมี
ภาษาภาพท่ีเป็นเอกลกัษณอ์ีกดว้ย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL OR SAME 5* 

วันที ่2 
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) – อุทยานน ้าหยก – ไป๋สุ่ยเหอ (หุบ
เขาสีน ้าเงนิ)(ไม่รวมรถแบตเตอร่ี) – สระมังกรด า – เมืองโบราณล่ีเจยีง 
OPTION : โชวจ์างอวีโ้หมว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าคณะโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้ใหญ่) ขึน้สูบ่ริเวณจุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยกที่ความสงูระดบั 4,506 เมตรให้

ท่านไดส้มัผัสความหนาวเย็นจากหิมะที่ปกคลมุภูมินีอ้ยู่ตลอดทัง้ปี  บริเวณเขามีตน้ฉ าฉายูนนานที่มีอายุกว่าพนัปี
เทือกเขานีห้ากมองดใูนระยะไกลแลว้ลกัษณะคลา้ยมงักรนอนอยูบ่นกอ้นเมฆ จึงเป็นท่ีมาของช่ือเทือกเขาแหง่นี ้

 

 
 หมายเหต ุ: หาก ณ วนัเดินทาง ทางสถานที่ท่องเที่ยวมีแจง้ปิดกระเชา้ไฟฟ้าเนื่องจากปิดปรบัปรุงหรือสภาพอากาศไม่

อ านวย หรือไม่ว่าเหตุผลใดๆทัง้สิน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเป็นนั่งกระเชา้เล็กแทนหรือ
เปลีย่นรายการอื่นใหต้ามความเหมาะสม โดยที่ไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และไมค่ืนคา่บรกิารใดๆทัง้สิน้ 
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 เดินทางสู ่อุทยานน ้าหยก ซึ่งมีตาน า้ธรรมชาติผดุขึน้มา 2 ตา เป็นน า้ที่ซึมมาจากการละลายของน า้แข็งบนภเูขาหิมะ
มังกรหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ ประกอบดว้ยประตูสวรรคซ์ึ่งมีรูปป้ัน
แกะสลกัดว้ยไม ้ขา้งขวาเป็นพ่อ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน า้ตกมงักรที่ไหลหลั่งไปตามไหลเ่ขาแบ่งเป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกช่ือวา่
มงักรออกถ า้ ชัน้ที่สองช่ือว่ามงักรเลน่น า้ ชัน้ที่สามช่ือวา่มงักรโบยบิน และยงัมีตน้ไมเ้ทวดาซึ่งเป็นที่สกัการบชูาของคน
ในพืน้ท่ีมีอายมุากกวา่ 500 ปี 

 
 ท่านสามารถเลือกซือ้ OPTION เสริมทีน่่าสนใจได้ 

• IMPRESSION LIJIANG โชวอ์นัยิ่งใหญ่ โดยผูก้  ากบัช่ือกอ้งโลก จาง อวี ้โหมว ไดเ้นรมิตใหภ้เูขาหิมะมงักรหยก
เป็นฉากหลงั และบรเิวณทุง่หญา้เป็นเวทีการแสดง โดยใชน้กัแสดงกวา่ 600 ชีวิต แสง ส ีเสยีงการแตง่กายตระการ
ตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียงความส าเร็จของการแสดงคงตอ้งยกเครดิต
ให้กับจางอีโ้หมวผู้ก ากับชาวจีนที่มีช่ือเสียงในระดับโลกล่าสุดได้ฝากผลงานไห้กับพิธีเปิด -ปิดกีฬาโอลิมปิก
(BEIJING 2008) ที่สรา้งความประทบัใจไปทัง้โลกเมื่อปลายปี 2551 
ราคา OPTION ท่าละ 1,500 บาท 

**ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และช าระเงนิกับไกดท์้องถิน่** 
เวลาในการชมโชวป์ระมาณ 1 ชั่วโมง ส าหรบัทา่นท่ีไมไ่ดซ้ือ้ออฟชั่น ทา่สามารถอิสระถ่ายรูป ชมวิวทิวทศันต์ามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 เดินทางสู ่ไป๋สุ่ยเหอ หรือที่เรียกว่า หุบเขาสีน ้าเงิน (BLUE VALLEY) (ไม่รวมรถแบตเตอรี่ หากลกูคา้ตอ้งการนั่งรถ

แบตเตอรี่กรุณาสอบถามกับไกดท์อ้งถ่ิน) หุบเขาที่อยู่ติดดา้นหลงัของภูเขาหิมะมังกรหยก ทัศนียภาพสวยงามกับ
ทะเลสาบสีฟ้าคราม น า้ตกหินปนูขนาดเล็กและภเูขาหิมะมงักรหยกเป็นพืน้หลงั น า้ที่ไหลผ่านหบุ เขานีค้ือน า้ที่ละลาย
จากหิมะบนยอดเขาหิมะมงักรหยก เนื่องจากจุดนีม้ีทิวทศันท์ี่สวยงามที่มีฉากหลงัคือภเูขาหิมะมงักรหยกมีน า้ตกและ
แมน่ า้กึ่งทะเลสาบจึงเป็นท่ีนิยมของศิลปินนกัวาดภาพและคูร่กัที่มกัจะมาถ่ายภาพที่นา่ประทบัใจ  
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จากนัน้น าทา่นเขา้ชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน ้ามังกรด า อยู่ที่ทางชานเมืองดา้นเหนือเลา่กนัวา่เมื่อ
หลายรอ้ยปีก่อนที่นั่นยงัเป็นบ่อน า้ธรรมดาอยู่มาวนัหนึ่งมีชาวบา้นเห็นมงักรด าโผล่ขึน้มาจากบ่อน า้แห่งนัน้ชาวนาซีมี
ความเช่ือเรื่องมงักรอยู่แลว้ จึงตัง้ช่ือบ่อน า้นั่นว่า บ่อน า้มงักรด า ปัจจุบนัไดป้รบัปรุงใหเ้ป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม
จัดสรา้งสะพานศาลาพกัผ่อนแบบเก๋งจีนสองขา้งทางมีตน้เกาลดัขึน้เต็มมีเนือ้ที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรไดม้ีการ
จดัแบ่งสว่นอย่างเหมาะสมเป็นบ่อน า้ใน และบ่อน า้นอก มีสะพานหินอ่อนกัน้ น า้ในบ่อผดุขึน้มาจากใตด้ินในลกัษณะ
เป็นตาน า้ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
 น าทา่นชม เมืองโบราณลี่เจียง หรอื เมืองโบราณตา้เหยียนเจิง้ ซึง่เป็นเมืองที่สรา้งขึน้มาในสมยัตน้ราชวงศถ์งัมีประวตัิ

ยาวนานกว่า 1,300 ปีตวัเมืองตัง้อยูท่่ามกลางการโอบลอ้มดว้ยสายน า้นอ้ยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมงักรด าพืน้ที่ตัง้ของ
เมืองโบราณแห่งนีม้ีรูปรา่งลกัษณะคลา้ยหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยงัคงความงามในอดีตไวอ้ย่างสมบรูณเ์ช่น
อาคารไมแ้บบจีนโบราณตน้หลิวริมธารที่ยงัคงปลิวไปมาตามสายลมล าธารน า้ที่ไหลผ่านเมืองแห่งนีด้ว้ยความสวยงาม
เหลา่นีท้  าใหเ้มืองโบราณลีเ่จียงไดถ้กูบนัทกึเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกโดยองคก์ารยเูนสโกนอกจากนีย้ามค ่าคืนก็
มีการประดบัไฟแสงสงีดงามอีกดว้ย 
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ที่พกั LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL OR SAME 5* 

 

วันที ่3 
เมอืงเก่าซู่เหอ – ร้านบัวหมิะ – สะพานแก้วล่ีเจยีง(รวมรถแบตเตอร่ี
ไป-กลับ) – หมู่บ้านไป๋ซา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 
 
 
 
 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้น าทา่สู ่เมืองเก่าซู่เหอ เป็นท่ีอยูข่องชนเผา่นา่ซี ตัง้อยูใ่นเขตเมืองเก่าของลีเ่จียง ถือเป็นหนึง่
เมืองเก่าที่มีช่ืองเสียงของลี่เจียงที่ไดร้บัการอนรุกัษ์ไวอ้ยา่งดี ในสมยัก่อนเมืองซูเ่กอแหง่นีถื้อเป็นเมืองส าคญัของการคา้
ขายสนิคา้เครือ่งหนงัและชาของเสน้ทางการคา้สายไหมใต ้ 
น าท่านเดินทางสู ่ร้านบัวหิมะและศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจีนให้ท่านนวดฝ่าเท้า เพื่อสขุภาพผ่อนคลายความ
เมื่อยลา้กบัยานวดขนาดพิเศษสตูรเดยีวไมซ่  า้ใครพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่งัหรอืที่รูจ้กักนัดีในช่ือ “ครมีบวัหิมะ” สรรพคณุเป็น
เลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบา้น 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
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 น าท่านสู ่สะพานแก้วลี่เจียง(รวมรถแบตเตอรีไ่ป-กลบั) มีคาวมสงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,880 เมตร จดัว่าเป็น
สะพานแก้วที่สูงที่สุดในมณฑลยูนนานทางดา้นทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัง้อยู่กลางหุบเขาลึกที่ทรุดตัวลงจากการ
เคลือ่นยา้ยตวัของโลกในยคุน า้แข็งของลา้นปีที่แลว้ สะพานมีความยาว 137 เมตร กวา้งประมาณ 4 เมตร   
จากนัน้น าทา่นสู ่หมู่บ้านไป๋ชา เดิมเป็นเมืองหลวงเก่าของเมืองลีเ่จียงหา่งจากตวัเมืองลีเ่จียง 8 กิโลเมตร  เป็นหมูบ่า้น
ขนาดใหญ่และถือเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรมที่ส  าคญัของเมืองลี่เจียงในสมัยซ่งและหยวน 
ก่อนที่จะยา้ยเมืองหลวงจากไป๋ชา มาเป็นท่ีตา้เหยียน(เมืองโบราณลีเ่จียง)ในปัจจบุนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL OR SAME 5* 

 

วันที ่4 
ล่ีเจียง (สนามบินล่ีเจียงซานยี่) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(8L825 : 10.00-11.25น.) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมทีพั่ก หากเวลาไม่ทันสงวนสิทธิ์จัดเป็นเซ็ตกล่อง 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู่ สนามบินล่ีเจียงซานยี ่

10.00 น. อ าลา เมืองล่ีเจียง เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี 8L825  
11.25 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

  

โปรแกรมการเดนิทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ท่องเทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการและในกรณีทีม่ี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวรไ์ทย 

เทศกาลปีใหม่ บินตรงล่ีเจียง ภูเขาหมิะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) ไป๋สุ่ยเหอ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินลัคกีแ้อร ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ทา่นละ 

พักเดี่ยว 
ทา่นละ 

ไม่รวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 
ทา่นละ 

วนัท่ี 03-06 พ.ย. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 10-13 พ.ย. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 17-20 พ.ย. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 24-27 พ.ย. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 01-04 ธ.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมร่บัจอย 
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วนัท่ี 08-11 ธ.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 15-18 ธ.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 22-25 ธ.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 29ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 2,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 05-08 ม.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 12-15 ม.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 02-05 ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 09-12 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 16-19 ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 23-26 ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 01-04 มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 08-11 มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 22-25 มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 29มี.ค.-01 เม.ย. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมร่บัจอย 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบินและวซ่ีา 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีา ท่านละ 2,200 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์้องถิน่และคนขับรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเท่าน้ัน 

** กรณีถอืหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเชค็ราคาอกีคร้ัง ** 
 

 เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
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2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ 
เพ่ือเช็คข้อมูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทั้งไฟลบ์ินและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกิดความ
ผิดพลาด ทางบรษิัทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระคา่มดัจ าทวัร ์ทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มหนา้พาสผูเ้ดนิทาง 
 3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 

4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการช าระคา่ทวัร ์
    เน่ืองจากทวัรเ์ป็นราคาโปรโมชั่น และตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุ

บนหน้าตั๋วเท่านั้น  หากท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท์ั้งหมดแล้ว หากท่าน
ตอ้งการยกเลิกการเดนิทาง หรือ เล่ือนการเดนิทาง  ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่กรณีใด
ทัง้สิน้ และหากออกตั๋วไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตาม
ตั๋วเครื่องบนิไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินไดห้รือไมส่ามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดนิทาง 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 1 ทา่นโหลดได ้1 ใบ ไมเ่กิน 20 ก.ก. 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบตัิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษิัทได ้** 
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 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีน (4วนัท าการ) ท่านละ 2,200 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั/ท่าน 1 ส่วนเกินน า้หนัก

ตามสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. คา่ใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องด่ืม , คา่อาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกั

รีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป ส่วนหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตด่ลุพินิจ

และความพงึพอใจในการบรกิารของทา่น 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตกุารณไ์ม่

สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความ
สญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 
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3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบน
เครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่ องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรบัราคาตั๋วเครื่องบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุ ด
ความสามารถท่ีจะจดับรกิารทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แตจ่ะไมคื่นเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการ
เท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิ
เชน่นัน้ทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้  

11.    เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดนิทางพรอ้ม
คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทาง
บรษิัทจะเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงิน 400 หยวน/คน/วนั 

 

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยืน่วซ่ีาเดีย่ว 
เอกสารในการยืน่วีซ่าจีนส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 2,200 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 3,200 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
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2. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ RE-ENTRY ดว้ยตนเองเทา่นัน้

ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต  ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ ์ตอ้งแนบสตูิบตัรตวัจริง , ส าเนาสตูิบตัรและสูติบตัรของเด็กฉบบั

แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ HTTP://WWW.CONSULAR.GO.TH/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหนง่งาน ท่ีอยูปั่จจบุนั ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ญาตท่ีิติดตอ่

ไดใ้นกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบว่า หากสถานทูต
ตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุ่ม
ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนย่ืนวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้ริษัท
ทวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัรไ์ม่ทราบ
ลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน
จะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่าง
เดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 
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10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิ่ม 5,550 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  2,300 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซ่า และตราเขา้-
ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรือรูปปริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทับ

รา้นท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซา่ 
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4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรือรูปท่ีปริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
 

[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได้] 

 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดยไม่แจง้
ให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัขึน้ใน
อนาคต ซึ่งทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจรงิ  
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**สถานทตูจนีมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง** 
 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับทา่น) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
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เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
 
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารส่งถึงบรษัิทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรยีกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั) 


