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ภเูขาหิมะมงักรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) | ไป๋สุ่ยเหอ (หบุเขาสีน า้เงิน) | เมืองโบราณล่ีเจียง  
 สะพานแก้วล่ีเจียง | พกัโรงแรม 5 ดาว ล่ีเจียง  

 
 

 

  

 

 

 

 

เทศกาลปีใหม่ บนิตรงล่ีเจียง ภเูขาหมิะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) ไป๋สุ่ยเหอ 4 วัน 3 คืน  

เดนิทาง พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563  

เร่ิมต้นเพียง  13,888.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

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

เจียง     OPTION : โชว์จางอวีโ้หมว 
วนัท่ี 3.  เมืองเก่าซูเ่หอ – ร้านบวัหิมะ – สะพานแก้วลีเ่จียง(รวมรถแบตเตอร่ีไป-กลบั)– หมูบ้่านไป๋ซา 
วนัท่ี 4.  ลีเ่จียง (สนามบินลีเ่จียงซานยี่) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (8L825 : 10.00-11.25น.) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่ีเจียง(สนามบินล่ีเจียงซานยี่ ) 
(8L826 : 13.15-16.30น.) 

10.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู10 เคาน์เตอร์ W สายการบินลคักีแ้อร์ โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 
*เคาน์เตอร์สายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันเดินทางกรุณาเปิดโทรศัพท์ไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่โทรแจ้ง
เค้าน์เตอร์ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง* 

13.15 น. ออกเดินทางสู ่เมืองลี่เจียง(สนามบินลี่เจียงซานยี่) โดยเที่ยวบินที่  8L826 
16.30 น. เดินทางถึงเมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึง่ตัง้อยูใ่นหบุเขาที่มีทศันียภาพงดงามเป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวนา่ซีถือเป็นชนกลุม่น้อยทีม่ี

ความน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมเช่นการมีโครงสร้างทางสงัคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนัน้ยงัมี
ภาษาภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์อีกด้วย ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

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

วันที่ 2 
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) – อุทยานน า้หยก – ไป๋สุ่ยเหอ (หุบ
เขาสีน า้เงนิ)(ไม่รวมรถแบตเตอร่ี) – สระมังกรด า – เมืองโบราณล่ีเจียง 
OPTION : โชว์จางอวีโ้หมว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าคณะโดยสารกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึน้สูบ่ริเวณจุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยกที่ความสงูระดบั 4,506 เมตรให้

ท่านได้สมัผสัความหนาวเย็นจากหิมะที่ปกคลมุภูมินีอ้ยู่ตลอดทัง้ปี  บริเวณเขามีต้นฉ าฉายูนนานที่มีอายุกว่าพนัปี
เทือกเขานีห้ากมองดใูนระยะไกลแล้วลกัษณะคล้ายมงักรนอนอยูบ่นก้อนเมฆ จึงเป็นท่ีมาของช่ือเทือกเขาแหง่นี ้

 

 
 หมายเหต ุ: หาก ณ วนัเดินทาง ทางสถานที่ท่องเที่ยวมีแจ้งปิดกระเช้าไฟฟ้าเนื่องจากปิดปรับปรุงหรือสภาพอากาศไม่

อ านวย หรือไม่ว่าเหตุผลใดๆทัง้สิน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเป็นนัง่กระเช้าเล็กแทนหรือ
เปลีย่นรายการอื่นให้ตามความเหมาะสม โดยที่ไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และไมค่ืนคา่บริการใดๆทัง้สิน้ 

 เดินทางสู ่อุทยานน า้หยก ซึง่มีตาน า้ธรรมชาติผดุขึน้มา 2 ตา เป็นน า้ที่ซึมมาจากการละลายของน า้แข็งบนภเูขาหิมะ
มงักรหยก เป็นสถานที่แสดงวฒันธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ ประกอบด้วยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปัน้
แกะสลกัด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน า้ตกมงักรที่ไหลหลัง่ไปตามไหลเ่ขาแบ่งเป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกช่ือว่า
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มงักรออกถ า้ ชัน้ท่ีสองช่ือวา่มงักรเลน่น า้ ชัน้ท่ีสามช่ือว่ามงักรโบยบิน และยงัมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สกัการบชูาของคน
ในพืน้ท่ีมีอายมุากกวา่ 500 ปี 

 
 ท่านสามารถเลือกซือ้ OPTION เสริมที่น่าสนใจได้ 

• IMPRESSION LIJIANG โชว์อนัยิ่งใหญ่ โดยผู้ก ากบัช่ือก้องโลก จาง อวี ้โหมว ได้เนรมิตให้ภเูขาหิมะมงักรหยก
เป็นฉากหลงั และบริเวณทุง่หญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นกัแสดงกวา่ 600 ชีวิต แสง ส ีเสยีงการแตง่กายตระการ
ตา เลา่เร่ืองราวชีวิตความเป็นอยู่และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียงความส าเร็จของการแสดงคงต้องยกเครดิต
ให้กับจางอีโ้หมวผู้ ก ากับชาวจีนที่มีช่ือเสียงในระดับโลกล่าสุดได้ฝากผลงานไห้กับพิธีเปิด -ปิดกีฬาโอลิมปิก
(BEIJING 2008) ที่สร้างความประทบัใจไปทัง้โลกเมื่อปลายปี 2551 
ราคา OPTION ท่าละ 1,500 บาท 

**ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และช าระเงนิกับไกด์ท้องถิ่น** 
เวลาในการชมโชว์ประมาณ 1 ชัว่โมง ส าหรับทา่นท่ีไมไ่ด้ซือ้ออฟชัน่ ทา่สามารถอิสระถ่ายรูป ชมวิวทิวทศัน์ตามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 เดินทางสู ่ไป๋สุ่ยเหอ หรือที่เรียกว่า หุบเขาสีน า้เงิน (BLUE VALLEY) (ไม่รวมรถแบตเตอร่ี หากลกูค้าต้องการนัง่รถ

แบตเตอร่ีกรุณาสอบถามกับไกด์ท้องถ่ิน) หุบเขาที่อยู่ติดด้านหลงัของภูเขาหิมะมังกรหยก ทัศนียภาพสวยงามกับ
ทะเลสาบสีฟ้าคราม น า้ตกหินปูนขนาดเล็กและภเูขาหิมะมงักรหยกเป็นพืน้หลงั น า้ที่ไหลผ่านหบุ เขานีค้ือน า้ที่ละลาย
จากหิมะบนยอดเขาหิมะมงักรหยก เนื่องจากจุดนีม้ีทิวทศัน์ที่สวยงามที่มีฉากหลงัคือภเูขาหิมะมงักรหยกมีน า้ตกและ
แมน่ า้กึ่งทะเลสาบจึงเป็นท่ีนิยมของศิลปินนกัวาดภาพและคูรั่กที่มกัจะมาถ่ายภาพที่นา่ประทบัใจ  
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จากนัน้น าทา่นเข้าชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน า้มังกรด า อยู่ที่ทางชานเมืองด้านเหนือเลา่กนัว่าเมื่อ
หลายร้อยปีก่อนที่นัน่ยงัเป็นบ่อน า้ธรรมดาอยู่มาวนัหนึ่งมีชาวบ้านเห็นมงักรด าโผลข่ึน้มาจากบ่อน า้แห่งนัน้ชาวนาซีมี
ความเช่ือเร่ืองมงักรอยู่แล้ว จึงตัง้ช่ือบ่อน า้นัน่ว่า บ่อน า้มงักรด า ปัจจุบนัได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม
จดัสร้างสะพานศาลาพกัผ่อนแบบเก๋งจีนสองข้างทางมีต้นเกาลดัขึน้เต็มมีเนือ้ที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรได้มีการ
จดัแบ่งสว่นอย่างเหมาะสมเป็นบ่อน า้ใน และบ่อน า้นอก มีสะพานหินอ่อนกัน้ น า้ในบ่อผดุขึน้มาจากใต้ดินในลกัษณะ
เป็นตาน า้ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
 น าทา่นชม เมืองโบราณลี่เจียง หรือ เมืองโบราณต้าเหยียนเจิง้ ซึง่เป็นเมืองที่สร้างขึน้มาในสมยัต้นราชวงศ์ถงัมีประวตัิ

ยาวนานกวา่ 1,300 ปีตวัเมืองตัง้อยู่ท่ามกลางการโอบล้อมด้วยสายน า้น้อยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมงักรด าพืน้ที่ตัง้ของ
เมืองโบราณแห่งนีม้ีรูปร่างลกัษณะคล้ายหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยงัคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบรูณ์เช่น
อาคารไม้แบบจีนโบราณต้นหลวิริมธารท่ียงัคงปลวิไปมาตามสายลมล าธารน า้ที่ไหลผ่านเมืองแห่งนีด้้วยความสวยงาม
เหลา่นีท้ าให้เมืองโบราณลีเ่จียงได้ถกูบนัทกึเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกโดยองค์การยเูนสโกนอกจากนีย้ามค ่าคืนก็
มีการประดบัไฟแสงสงีดงามอีกด้วย 

 
ที่พกั LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL OR SAME 5* 

วันที่ 3 
เมืองเก่าซู่เหอ – ร้านบัวหมิะ – สะพานแก้วล่ีเจียง(รวมรถแบตเตอร่ี
ไป-กลับ) – หมู่บ้านไป๋ซา 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 
 
 
 
 

หลงัรับประทานอาหารเช้าน าทา่สู ่เมืองเก่าซู่เหอ เป็นท่ีอยูข่องชนเผา่นา่ซี ตัง้อยูใ่นเขตเมืองเก่าของลีเ่จียง ถือเป็นหนึ่ง
เมืองเก่าที่มีช่ืองเสียงของลี่เจียงที่ได้รับการอนรัุกษ์ไว้อย่างดี ในสมยัก่อนเมืองซู่เกอแห่งนีถื้อเป็นเมืองส าคญัของการ
ค้าขายสนิค้าเคร่ืองหนงัและชาของเส้นทางการค้าสายไหมใต้  
น าทา่นเดินทางสู ่ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนให้ท่านนวดฝ่าเท้า เพื่อสขุภาพผ่อนคลายความ
เมื่อยล้ากบัยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไม่ซ า้ใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถงัหรือที่รู้จกักนัดีในช่ือ “ครีมบวัหิมะ” สรรพคุณ
เป็นเลศิในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผพุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบ้าน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 

 
 น าทา่นสู ่สะพานแก้วลี่เจียง(รวมรถแบตเตอร่ีไป-กลบั) มีคาวมสงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,880 เมตร จดัว่าเป็น

สะพานแก้วที่สูงที่สุดในมณฑลยูนนานทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัง้อยู่กลางหุบเขาลึกที่ทรุดตัวลงจากการ
เคลือ่นย้ายตวัของโลกในยคุน า้แข็งของล้านปีที่แล้ว สะพานมีความยาว 137 เมตร กว้างประมาณ 4 เมตร   
จากนัน้น าทา่นสู ่หมู่บ้านไป๋ชา เดิมเป็นเมืองหลวงเก่าของเมืองลีเ่จียงหา่งจากตวัเมืองลีเ่จียง 8 กิโลเมตร  เป็นหมู่บ้าน
ขนาดใหญ่และถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรมที่ส าคญัของเมืองลี่เจียงในสมัยซ่งและหยวน 
ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงจากไป๋ชา มาเป็นท่ีต้าเหยียน(เมืองโบราณลีเ่จียง)ในปัจจบุนั 

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

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมที่พัก หากเวลาไม่ทันสงวนสิทธ์ิจัดเป็นเซ็ตกล่อง 
 ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู่ สนามบินล่ีเจียงซานยี่ 

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

  



 

โค้ดทวัร์ CNGT-499 
 

โปรแกรมการเดนิทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย 

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

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 
ท่านละ 

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

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

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

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

วนัท่ี 01-04 ธ.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมรั่บจอย 

วนัท่ี 08-11 ธ.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมรั่บจอย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบินและวซ่ีา 
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ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 2,200 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

** กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเชค็ราคาอีกครัง้ ** 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ 

เพ่ือเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความ
ผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระคา่มดัจ าทวัร์ ทา่นละ 10,000 บาท พร้อมหน้าพาสผู้ เดนิทาง 
 3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 

4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการช าระคา่ทวัร์ 
    เน่ืองจากทวัร์เป็นราคาโปรโมชัน่ และตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซือ้ขาด ต้องเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุ

บนหน้าตั๋วเท่านัน้  หากท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมดแล้ว หากท่าน
ต้องการยกเลิกการเดนิทาง หรือ เล่ือนการเดนิทาง  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด
ทัง้สิน้ และหากออกตัว๋ไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม
ตัว๋เคร่ืองบนิไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได้หรือไมส่ามารถเปล่ียนช่ือผู้ เดนิทาง 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 1 ทา่นโหลดได้ 1 ใบ ไมเ่กิน 20 ก.ก. 
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2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบตัิเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 
 

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

ตามสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. คา่ใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองด่ืม , คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกั

รีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป ส่วนหวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแตด่ลุพินิจ

และความพงึพอใจในการบริการของทา่น 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไข

ได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่

สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความ
สญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนัง่บน
เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุ ด
ความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการ
เท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบล่วงหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิ
เชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

11.    เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และ
ทางบริษัทจะเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงิน 400 หยวน/คน/วนั 

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 
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**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 2,200 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 3,200 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า -ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง , ส าเนาสูติบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบั

แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี HTTP://WWW.CONSULAR.GO.TH/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหนง่งาน ท่ีอยูปั่จจบุนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาติท่ีติดตอ่

ได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูต
ตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุ่ม
ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนย่ืนวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัท
ทวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิ่มเตมิหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไม่ทราบ
ลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่า
ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 
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9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่าง
เดนิทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวตา่งชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดนิทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

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

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตราเข้า-
ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปปริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทับ

ร้านท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
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3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีปริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 

[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มนัขึน้ใน
อนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง  
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
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รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


