บินตรงลีเ่ จียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) ไป๋สุ่ยเหอ 4 วัน 3 คืน

เดินทาง กุมภาพันธ์-เมษายน 2563
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) | ไป๋ สุ่ยเหอ (หุบเขาสีนา้ เงิน) | เมืองโบราณลี่เจียง
สะพานแก้วลี่เจียง | พักโรงแรม 5 ดาว ลี่เจียง

ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ลีเ่ จียง(สนามบินลีเ่ จียงซานยี่) (8L826 : 13.15-16.30น.)
วันที่ 2. ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) – อุทยานนา้ หยก – ไป๋ สุย่ เหอ (หุบเขาสีนา้ เงิน)(ไม่รวมรถแบตเตอรี)่ -สระมังกรดา-เมืองโบราณลี่
เจียง OPTION : โชว์จางอวีโ้ หมว
วันที่ 3. เมืองเก่าซูเ่ หอ – ร้านบัวหิมะ – สะพานแก้วลีเ่ จียง(รวมรถแบตเตอรีไ่ ป-กลับ)– หมูบ่ า้ นไป๋ ซา
วันที่ 4. ลีเ่ จียง (สนามบินลีเ่ จียงซานยี่) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (8L825 : 10.00-11.25น.)

วันที่ 1
10.00 น.

13.15 น.
16.30 น.

ค่า
ที่พกั

วันที่ 2
เช้า

2

กรุ ง เทพฯ (สนามบิน สุ ว รรณภูมิ) – ลี่ เ จีย ง(สนามบิน ลี่ เ จีย งซานยี่)
(8L826 : 13.15-16.30น.)
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10 เคาน์เตอร์ W สายการบินลัคกีแ้ อร์ โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
*เคาน์เตอร์สายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันเดินทางกรุ ณาเปิ ดโทรศัพท์ไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่โทรแจ้ง
เค้าน์เตอร์ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง*
ออกเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง(สนามบินลี่เจียงซานยี)่ โดยเที่ยวบินที่ 8L826
เดินทางถึงเมืองลี่เจียง เป็ นเมืองซึง่ ตัง้ อยูใ่ นหุบเขาที่มีทศั นียภาพงดงามเป็ นถิ่นที่อยูข่ องชาวน่าซีถือเป็ นชนกลุม่ น้อยทีม่ ี
ความน่าสนใจทัง้ ทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเช่นการมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็ นใหญ่นอกจากนัน้ ยังมี
ภาษาภาพที่เป็ นเอกลักษณ์อีกด้วย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL OR SAME 5*

ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) – อุทยานน้าหยก – ไป๋สุ่ยเหอ (หุบ
เขาสีน้าเงิน)(ไม่รวมรถแบตเตอรี่) – สระมังกรดา – เมืองโบราณลี่เจียง
OPTION : โชว์จางอวีโ้ หมว
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นาคณะโดยสารกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึน้ สูบ่ ริเวณจุดชมวิว เขาหิมะมังกรหยกที่ความสูงระดับ 4,506 เมตรให้
ท่านได้สมั ผัสความหนาวเย็นจากหิมะที่ปกคลุมภูมินีอ้ ยู่ตลอดทัง้ ปี บริเวณเขามีตน้ ฉาฉายูนนานที่มีอายุกว่าพันปี
เทือกเขานีห้ ากมองดูในระยะไกลแล้วลักษณะคล้ายมังกรนอนอยูบ่ นก้อนเมฆ จึงเป็ นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี ้
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หมายเหตุ : หาก ณ วันเดินทาง ทางสถานที่ท่องเที่ยวมีแจ้งปิ ดกระเช้าไฟฟ้าเนื่องจากปิ ดปรับปรุ งหรือสภาพอากาศไม่
อานวย หรือไม่ว่าเหตุผลใดๆทัง้ สิน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเป็ นนั่งกระเช้าเล็กแทนหรือ
เปลีย่ นรายการอื่นให้ตามความเหมาะสม โดยที่ไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คืนค่าบริการใดๆทัง้ สิน้
เดินทางสู่ อุทยานน้าหยก ซึ่งมีตานา้ ธรรมชาติผดุ ขึน้ มา 2 ตา เป็ นนา้ ที่ซึมมาจากการละลายของนา้ แข็งบนภูเขาหิมะ
มังกรหยก เป็ นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ ประกอบด้วยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้ น
แกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็ นพ่อ ข้างซ้ายเป็ นแม่ และนา้ ตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขาแบ่งเป็ น 3 ชัน้ ชัน้ แรกชื่อว่า
มังกรออกถา้ ชัน้ ที่สองชื่อว่ามังกรเล่นนา้ ชัน้ ที่สามชื่อว่ามังกรโบยบิน และยังมีตน้ ไม้เทวดาซึ่งเป็ นที่สกั การบูชาของคน
ในพืน้ ที่มีอายุมากกว่า 500 ปี

ท่านสามารถเลือกซือ้ OPTION เสริมทีน่ ่าสนใจได้
• IMPRESSION LIJIANG โชว์อนั ยิ่งใหญ่ โดยผูก้ ากับชื่อก้องโลก จาง อวี ้ โหมว ได้เนรมิตให้ภเู ขาหิมะมังกรหยก
เป็ นฉากหลัง และบริเวณทุง่ หญ้าเป็ นเวทีการแสดง โดยใช้นกั แสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียงการแต่งกายตระการ
ตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็ นอยู่และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียงความสาเร็ จของการแสดงคงต้องยกเครดิต
ให้กับ จางอี โ้ หมวผู้กากับ ชาวจี น ที่มี ชื่อ เสีย งในระดับ โลกล่า สุดได้ฝากผลงานไห้กับ พิ ธีเ ปิ ด -ปิ ด กี ฬ าโอลิมปิ ก
(BEIJING 2008) ที่สร้างความประทับใจไปทัง้ โลกเมื่อปลายปี 2551
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กลางวัน

ราคา OPTION ท่าละ 1,500 บาท
**ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และชาระเงินกับไกด์ท้องถิน่ **
เวลาในการชมโชว์ประมาณ 1 ชั่วโมง สาหรับท่านที่ไม่ได้ซือ้ ออฟชั่น ท่าสามารถอิสระถ่ายรูป ชมวิวทิวทัศน์ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ไป๋สุ่ยเหอ หรือที่เรียกว่า หุบเขาสีน้าเงิน (BLUE VALLEY) (ไม่รวมรถแบตเตอรี่ หากลูกค้าต้องการนั่งรถ
แบตเตอรี่กรุ ณาสอบถามกับไกด์ทอ้ งถิ่ น ) หุบเขาที่อยู่ติดด้านหลังของภูเขาหิมะมังกรหยก ทัศนียภาพสวยงามกับ
ทะเลสาบสีฟ้าคราม นา้ ตกหินปูนขนาดเล็กและภูเขาหิมะมังกรหยกเป็ นพืน้ หลัง นา้ ที่ไหลผ่านหุบเขานีค้ ือนา้ ที่ละลาย
จากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกรหยก เนื่องจากจุดนีม้ ีทิวทัศน์ที่สวยงามที่มีฉากหลังคือภูเขาหิมะมังกรหยกมีนา้ ตกและ
แม่นา้ กึ่งทะเลสาบจึงเป็ นที่นิยมของศิลปิ นนักวาดภาพและคูร่ กั ที่มกั จะมาถ่ายภาพที่นา่ ประทับใจ

จากนัน้ นาท่านเข้าชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ามังกรดา อยู่ที่ทางชานเมืองด้านเหนือเล่ากันว่าเมื่อ
หลายร้อยปี ก่อนที่น่นั ยังเป็ นบ่อนา้ ธรรมดาอยู่มาวันหนึ่งมีชาวบ้านเห็นมังกรดาโผล่ขนึ ้ มาจากบ่อนา้ แห่งนัน้ ชาวนาซีมี
ความเชื่อเรื่องมังกรอยู่แล้ว จึงตัง้ ชื่อบ่อนา้ นั่นว่า บ่อนา้ มังกรดา ปั จจุบนั ได้ปรับปรุ งให้เป็ นสวนสาธารณะที่สวยงาม
จัดสร้างสะพานศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจีนสองข้างทางมีตน้ เกาลัดขึน้ เต็มมีเนือ้ ที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรได้มีการ
จัดแบ่งส่วนอย่างเหมาะสมเป็ นบ่อนา้ ใน และบ่อนา้ นอก มีสะพานหินอ่อนกัน้ นา้ ในบ่อผุดขึน้ มาจากใต้ดินในลักษณะ
เป็ นตานา้
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ค่า

ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง หรือ เมืองโบราณต้าเหยียนเจิง้ ซึง่ เป็ นเมืองที่สร้างขึน้ มาในสมัยต้นราชวงศ์ถงั มีประวัติ
ยาวนานกว่า 1,300 ปี ตวั เมืองตัง้ อยูท่ ่ามกลางการโอบล้อมด้วยสายนา้ น้อยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมังกรดาพืน้ ที่ตงั้ ของ
เมืองโบราณแห่งนีม้ ีรูปร่างลักษณะคล้ายหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์เช่น
อาคารไม้แบบจีนโบราณต้นหลิวริมธารที่ยงั คงปลิวไปมาตามสายลมลาธารนา้ ที่ไหลผ่านเมืองแห่งนีด้ ว้ ยความสวยงาม
เหล่านีท้ าให้เมืองโบราณลีเ่ จียงได้ถกู บันทึกเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การยูเนสโกนอกจากนีย้ ามค่าคืนก็
มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีกด้วย

LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL OR SAME 5*

เมืองเก่าซู่เหอ – ร้านบัวหิมะ – สะพานแก้วลี่เจียง(รวมรถแบตเตอรี่
วันที่ 3
ไป-กลับ) – หมู่บ้านไป๋ซา
เช้า

กลางวัน

5

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังรับประทานอาหารเช้านาท่าสู่ เมืองเก่าซู่เหอ เป็ นที่อยูข่ องชนเผ่าน่าซี ตัง้ อยูใ่ นเขตเมืองเก่าของลีเ่ จียง ถือเป็ นหนึง่
เมืองเก่าที่มีชื่องเสียงของลี่เจียงที่ได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้อย่างดี ในสมัยก่อนเมืองซูเ่ กอแห่งนีถ้ ือเป็ นเมืองสาคัญของการค้า
ขายสินค้าเครือ่ งหนังและชาของเส้นทางการค้าสายไหมใต้
นาท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนให้ท่านนวดฝ่ าเท้า เพื่อสุขภาพผ่อนคลายความ
เมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซา้ ใครพร้อมชมครีมเป่ าซูถ่ งั หรือที่รูจ้ กั กันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็ น
เลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผพุ องและแมลงกัดต่อยเป็ นยาสามัญประจาบ้าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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ค่า
ที่พกั

วันที่ 4
เช้า
10.00 น.
11.25 น.

นาท่านสู่ สะพานแก้วลี่เจียง(รวมรถแบตเตอรีไ่ ป-กลับ) มีคาวมสูงจากระดับนา้ ทะเลประมาณ 2,880 เมตร จัดว่าเป็ น
สะพานแก้วที่สูงที่สุดในมณฑลยูนนานทางด้านทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ ตัง้ อยู่กลางหุบเขาลึกที่ทรุ ดตัวลงจากการ
เคลือ่ นย้ายตัวของโลกในยุคนา้ แข็งของล้านปี ที่แล้ว สะพานมีความยาว 137 เมตร กว้างประมาณ 4 เมตร
จากนัน้ นาท่านสู่ หมู่บ้านไป๋ชา เดิมเป็ นเมืองหลวงเก่าของเมืองลีเ่ จียงห่างจากตัวเมืองลีเ่ จียง 8 กิโลเมตร เป็ นหมูบ่ า้ น
ขนาดใหญ่และถือเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมที่สาคัญของเมืองลี่เจียงในสัมยซ่งและหยวน
ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงจากไป๋ ชา มาเป็ นที่ตา้ เหยียน(เมืองโบราณลีเ่ จียง)ในปั จจุบนั
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL OR SAME 5*

ลี่เจียง (สนามบินลี่เจียงซานยี่) – กรุ งเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ)
(8L825 : 10.00-11.25น.)
่ ัก หากเวลาไม่ทันสงวนสิทธิ์จัดเป็ นเซ็ตกล่อง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินลี่เจียงซานยี่
อาลา เมืองลี่เจียง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 8L825
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
ท่องเทีย่ วบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทีย่ วบางรายการและในกรณีทมี่ ี
จานวนผู้โดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย
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อัตราค่าบริการ : บินตรงลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) ไป๋สุ่ยเหอ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินลัคกีแ้ อร์
กาหนดการเดินทาง

วันที่ 16-19 ก.พ. 63
วันที่ 01-04 มี.ค. 63
วันที่ 08-11 มี.ค. 63
วันที่ 29 มี.ค. – 01 เม.ย. 63
วันที่ 05-08 เม.ย. 63
วันที่ 19-22 เม.ย. 63
วันที่ 26-29 เม.ย. 63

ผู้ใหญ่พัก
2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900

13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900

13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900

2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.-

ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
ท่านละ

ไม่รบั จอย
ไม่รบั จอย
ไม่รบั จอย
ไม่รบั จอย
ไม่รบั จอย
ไม่รบั จอย
ไม่รบั จอย

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบินและวีซา่

ราคานีไ้ ม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 2,200 บาท
ราคานีไ้ ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิน่ และคนขับรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทถี่ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
** กรณีถอื หนังสือเดินทางต่างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครั้ง **
เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.

3.
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การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีท่ีลกู ค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้
เพื่ อเช็ คข้อมูล ความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิ ดความ
ผิดพลาด ทางบริษัทไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมหน้าพาสผูเ้ ดินทาง

บินตรงลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ไป๋ สุย่ เหอ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินลัคกีแ้ อร์
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3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง

4.

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชาระค่าทัวร์
เนื่องจากทัวร์เป็ นราคาโปรโมชั่น และตั๋วเครื่องบินเป็ นราคาแบบซือ้ ขาด ต้องเดินทางตามวันที่ท่ีระบุ
บนหน้าตั๋วเท่านั้น หากท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงิ นมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้ง หมดแล้ว หากท่า น
ต้องการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่วา่ กรณีใด
ทัง้ สิน้ และหากออกตั๋วไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้หรือไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทาง

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์)
คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึน้ ไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด 1 ท่านโหลดได้ 1 ใบ ไม่เกิน 20 ก.ก.
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้านบาท]

บินตรงลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ไป๋ สุย่ เหอ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินลัคกีแ้ อร์
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7.
8.

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีนา้ มัน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กระเป๋ าเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่ จีน (4วันทาการ) ท่านละ 2,200 บาท
กระเป๋ าเดินทางในกรณีท่ีนา้ หนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินนา้ หนัก
ตามสายการบินกาหนด
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารที่ส่ งั เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซัก
รีดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป ส่วนหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ดลุ พินิจ
และความพึงพอใจในการบริการของท่าน

หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.
5.
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บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไข
ได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่
สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั เิ หตุ, ความเจ็บป่ วย, ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้น
หากท่านยกเลิ กก่ อนรายการท่องเที่ ยวจะสิ น้ สุดลง ทางบริษัทฯ จะถื อว่าท่านสละสิ ทธิ์ แ ละจะไม่
รับผิดชอบค่าบริการที่ทา่ นได้ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้า มออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ
รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองที่น่ งั บน
เครื่อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม

บินตรงลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ไป๋ สุย่ เหอ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินลัคกีแ้ อร์
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ราคานีค้ ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะ
ปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง
การบริก ารจากสายการบิ น บริษั ท ฯขนส่ง หรื อ หน่ว ยงานที่ ใ ห้บ ริ ก าร บริษั ท ฯจะด าเนิ น โดยสุด
ความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนัน้ ๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทนบริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิน้ แต่ทั้ งนีท้ างบริษัทฯจะจัดหารายการ
เที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานีโ้ ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ในกรณีท่ีลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้
11. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้ และทาง
บริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จากท่านเป็ นจานวนเงิน 400 หยวน/คน/วัน
6.

สาหรับผู้ทมี่ ีความประสงค์ต้องการขอยืน่ วีซ่าเดีย่ ว
เอกสารในการยืน่ วีซ่าจีนสาหรับผู้ทถี่ อื พาสสปอร์ตไทย
**ยื่นวีซา่ เดี่ยวค่าบริการดังนี ้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ 2,200 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทาการ 3,200 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้ หลังขาวเท่านัน้ **
และต้องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรือรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสือ้ สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยมิ ้ เห็นฟั น มองเห็นทัง้ ใบหน้ารวมถึงใบหูทงั้ 2 ข้าง
- ไม่สว่ มเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
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3.

สาหรับผูท้ ่ีถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้
ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซา่
4. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ต้องแนบสูติบตั รตัวจริง , สาเนาสูติบตั รและสูติบตั รของเด็กฉบับ
แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี HTTP://WWW.CONSULAR.GO.TH/)
- กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศกึ ษา สถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่อยูท่ ่ีทางาน ญาติท่ีติดต่อ
ได้ในกรณี ฉุกเฉิ ง หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถ านทูต
ตรวจสอบได้ว่าให้ขอ้ มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ส่มุ
ตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดังนัน้ กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัท
ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้ บริษัททัวร์ไม่ทราบ
ล่วงหน้า
ผูท้ ่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบ
9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทาบัตรหายในระหว่าง
เดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีทางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ
ทางานในประเทศไทยเท่านัน้
- หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซา่ เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณี หนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,550 บาท
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม 2,300 บาท
ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่ (กรุณาเชคราคาอีกครัง้ )
- เอกสารที่ตอ้ งเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้า ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้ หลังขาวเท่านัน้ ]
และต้องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรือรูปปริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสือ้ สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยมิ ้ เห็นฟั น มองเห็นทัง้ ใบหน้ารวมถึงใบหูทงั้ 2ข้าง
- ไม่สว่ มเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
ใบอนุญาตการทางาน
หนังสือว่าจ้างในการทางาน
สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับ
ร้านที่แปล

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทาวีซา่
4. นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่ปริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
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[ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ ม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้]

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยืน่ วีซ่าโดยไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนา้ มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี นา้ มันขึน้ ใน
อนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี นา้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุ ณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้ *
เอกสารทีใ่ ช้ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR)
NAME.................................................................SURNAME.............................................................
สถานภาพ
โสด แต่งงาน
หม้าย
หย่า
ไม่ได้จดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส .................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................
ตาแหน่งงาน......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้งเบอร์ทถี่ ูกต้องทีส่ ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่
ไม่เคย
เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
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ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ...........................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลัง ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด)
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