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ภเูขาหิมะมงักรหยก (รวมกระเชา้ใหญ่) | ไป๋สุย่เหอ (หบุเขาสีน า้เงิน) | เมืองโบราณล่ีเจียง  
 สะพานแกว้ล่ีเจียง | พกัโรงแรม 5 ดาว ล่ีเจียง  

 
 

 

  

 

 

 

 

บนิตรงลีเ่จยีง ภเูขาหมิะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) ไป๋สุ่ยเหอ 4 วัน 3 คนื  

เดนิทาง กุมภาพันธ-์เมษายน 2563  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง  13,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ล่ีเจียง(สนามบนิล่ีเจียงซานย่ี) (8L826 : 13.15-16.30น.) 
วนัท่ี 2.  ภเูขาหิมะมงักรหยก (รวมกระเชา้ใหญ่) – อทุยานน า้หยก – ไป๋สุย่เหอ (หบุเขาสีน า้เงิน)(ไมร่วมรถแบตเตอรี่)-สระมงักรด า-เมืองโบราณล่ี

เจียง     OPTION : โชวจ์างอวีโ้หมว 
วนัท่ี 3.  เมืองเก่าซู่เหอ – รา้นบวัหิมะ – สะพานแกว้ล่ีเจียง(รวมรถแบตเตอรี่ไป-กลบั)– หมูบ่า้นไป๋ซา 
วนัท่ี 4.  ล่ีเจียง (สนามบนิล่ีเจียงซานย่ี) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (8L825 : 10.00-11.25น.) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ลี่เจียง(สนามบินลี่เจียงซานยี่) 
(8L826 : 13.15-16.30น.) 

10.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู10 เคานเ์ตอร ์W สายการบินลคักีแ้อร ์โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุท่าน 
*เคานเ์ตอรส์ายการบนิอาจมีการเปล่ียนแปลง ณ วันเดนิทางกรุณาเปิดโทรศัพทไ์ว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่โทรแจ้ง
เค้านเ์ตอรใ์นกรณีทีมี่การเปล่ียนแปลง* 

13.15 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองล่ีเจยีง(สนามบนิล่ีเจยีงซานยี)่ โดยเท่ียวบนิท่ี  8L826 
16.30 น. เดนิทางถึงเมืองล่ีเจยีง เป็นเมืองซึ่งตัง้อยู่ในหบุเขาท่ีมีทศันียภาพงดงามเป็นถิ่นท่ีอยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุม่นอ้ยท่ีมี

ความน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมเช่นการมีโครงสรา้งทางสงัคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนัน้ยังมี
ภาษาภาพท่ีเป็นเอกลกัษณอี์กดว้ย ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพั่ก LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL OR SAME 5* 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 น าคณะโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้ใหญ่) ขึน้สู่บริเวณจุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยกท่ีความสงูระดบั 4,506 เมตรให้

ท่านไดส้ัมผสัความหนาวเย็นจากหิมะท่ีปกคลุมภูมินีอ้ยู่ตลอดทั้งปี  บริเวณเขามีตน้ฉ าฉายูนนานท่ีมีอายุกว่าพันปี
เทือกเขานีห้ากมองดใูนระยะไกลแลว้ลกัษณะคลา้ยมงักรนอนอยู่บนกอ้นเมฆ จึงเป็นท่ีมาของช่ือเทือกเขาแห่งนี ้

 

 
 หมายเหต ุ: หาก ณ วนัเดนิทาง ทางสถานท่ีท่องเท่ียวมีแจง้ปิดกระเชา้ไฟฟ้าเน่ืองจากปิดปรบัปรุงหรือสภาพอากาศไม่

อ  านวย หรือไม่ว่าเหตุผลใดๆทั้งสิน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธใ์นการเปล่ียนแปลงรายการเป็นนั่งกระเชา้เล็กแทนหรือ
เปล่ียนรายการอ่ืนใหต้ามความเหมาะสม โดยท่ีไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และไมค่ืนคา่บรกิารใดๆทัง้สิน้ 

 เดนิทางสู ่อุทยานน ้าหยก ซึ่งมีตาน า้ธรรมชาติผดุขึน้มา 2 ตา เป็นน า้ท่ีซึมมาจากการละลายของน า้แข็งบนภูเขาหิมะ
มงักรหยก เป็นสถานท่ีแสดงวฒันธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ ประกอบดว้ยประตูสวรรคซ์ึ่งมีรูปป้ัน
แกะสลกัดว้ยไม ้ขา้งขวาเป็นพอ่ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน า้ตกมงักรท่ีไหลหลั่งไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกช่ือว่า
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มงักรออกถ า้ ชัน้ท่ีสองช่ือวา่มงักรเลน่น า้ ชัน้ท่ีสามช่ือว่ามงักรโบยบิน และยังมีตน้ไมเ้ทวดาซึ่งเป็นท่ีสกัการบูชาของคน
ในพืน้ท่ีมีอายมุากกวา่ 500 ปี 

 
 ท่านสามารถเลือกซือ้ OPTION เสริมที่น่าสนใจได้ 

• IMPRESSION LIJIANG โชวอ์นัยิ่งใหญ่ โดยผูก้  ากบัช่ือกอ้งโลก จาง อวี ้โหมว ไดเ้นรมิตใหภู้เขาหิมะมงักรหยก
เป็นฉากหลงั และบรเิวณทุ่งหญา้เป็นเวทีการแสดง โดยใชน้กัแสดงกวา่ 600 ชีวติ แสง สี เสียงการแต่งกายตระการ
ตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองล่ีเจียงความส าเร็จของการแสดงคงตอ้งยกเครดิต
ให้กับจางอีโ้หมวผูก้  ากับชาวจีนท่ีมีช่ือเสียงในระดับโลกล่าสุดได้ฝากผลงานไห้กับพิธีเปิด -ปิดกีฬาโอลิมปิก
(BEIJING 2008) ท่ีสรา้งความประทบัใจไปทัง้โลกเม่ือปลายปี 2551 
ราคา OPTION ท่าละ 1,500 บาท 

**ตดิต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิม่เตมิกับรายการได้ทีเ่จ้าหน้าทีแ่ละช าระเงนิกับไกดท์้องถิ่น** 
เวลาในการชมโชวป์ระมาณ 1 ชั่วโมง ส  าหรบัท่านท่ีไมไ่ดซื้อ้ออฟชั่น ท่าสามารถอิสระถ่ายรูป ชมววิทิวทศันต์ามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 เดนิทางสู ่ไป๋สุ่ยเหอ หรือทีเ่รียกว่า หุบเขาสีน ้าเงนิ (BLUE VALLEY) (ไม่รวมรถแบตเตอรี่ หากลกูคา้ตอ้งการนั่งรถ

แบตเตอรี่กรุณาสอบถามกับไกดท์้องถิ่น) หุบเขาท่ีอยู่ติดดา้นหลังของภูเขาหิมะมังกรหยก ทัศนียภาพสวยงามกับ
ทะเลสาบสีฟ้าคราม น า้ตกหินปนูขนาดเล็กและภูเขาหิมะมงักรหยกเป็นพืน้หลงั น า้ท่ีไหลผ่านหุบเขานีค้ือน า้ท่ีละลาย
จากหิมะบนยอดเขาหิมะมงักรหยก เน่ืองจากจุดนีมี้ทิวทัศนท่ี์สวยงามท่ีมีฉากหลงัคือภูเขาหิมะมงักรหยกมีน า้ตกและ
แมน่ า้กึ่งทะเลสาบจึงเป็นท่ีนิยมของศลิปินนกัวาดภาพและคูร่กัท่ีมกัจะมาถ่ายภาพท่ีน่าประทบัใจ  
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จากนัน้น าท่านเขา้ชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน ้ามังกรด า อยู่ท่ีทางชานเมืองดา้นเหนือเล่ากันว่าเม่ือ
หลายรอ้ยปีก่อนท่ีนั่นยังเป็นบ่อน า้ธรรมดาอยู่มาวนัหนึ่งมีชาวบา้นเห็นมงักรด าโผล่ขึน้มาจากบ่อน า้แห่งนัน้ชาวนาซีมี
ความเช่ือเรื่องมงักรอยู่แลว้ จึงตัง้ช่ือบ่อน า้นั่นว่า บ่อน า้มงักรด า ปัจจุบนัไดป้รบัปรุงใหเ้ป็นสวนสาธารณะ ท่ีสวยงาม
จัดสรา้งสะพานศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจีนสองขา้งทางมีตน้เกาลดัขึน้เต็มมีเนือ้ท่ีประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรไดมี้การ
จดัแบง่สว่นอย่างเหมาะสมเป็นบ่อน า้ใน และบ่อน า้นอก มีสะพานหินอ่อนกัน้ น า้ในบ่อผดุขึน้มาจากใตด้ินในลกัษณะ
เป็นตาน า้ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 น าท่านชม เมืองโบราณล่ีเจยีง หรือ เมืองโบราณตา้เหยียนเจิง้ ซึ่งเป็นเมืองท่ีสรา้งขึน้มาในสมยัตน้ราชวงศถ์ังมีประวตัิ

ยาวนานกวา่ 1,300 ปีตวัเมืองตัง้อยู่ท่ามกลางการโอบลอ้มดว้ยสายน า้นอ้ยใหญ่ท่ีไหลมาจากสระมงักรด าพืน้ท่ีตัง้ของ
เมืองโบราณแห่งนีมี้รูปรา่งลกัษณะคลา้ยหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไวอ้ย่างสมบูรณ์เช่น
อาคารไมแ้บบจีนโบราณตน้หลวิรมิธารท่ียงัคงปลิวไปมาตามสายลมล าธารน า้ท่ีไหลผ่านเมืองแห่งนีด้ว้ยความสวยงาม
เหลา่นีท้  าใหเ้มืองโบราณล่ีเจียงไดถ้กูบนัทึกเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกโดยองคก์ารยูเนสโกนอกจากนีย้ามค ่าคืนก็
มีการประดบัไฟแสงสีงดงามอีกดว้ย 

 
ทีพั่ก LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL OR SAME 5* 
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วันที ่3 
เมืองเก่าซู่เหอ – ร้านบัวหมิะ – สะพานแก้วลี่เจยีง(รวมรถแบตเตอรี่
ไป-กลับ) – หมู่บ้านไป๋ซา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 
 
 
 
 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้น าท่าสู ่เมืองเก่าซู่เหอ เป็นท่ีอยู่ของชนเผา่น่าซี ตัง้อยู่ในเขตเมืองเก่าของล่ีเจียง ถือเป็นหนึ่ง
เมืองเก่าท่ีมีช่ืองเสียงของล่ีเจียงท่ีไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ย่างดี ในสมยัก่อนเมืองซู่เกอแห่งนีถื้อเป็นเมืองส าคญัของการ
คา้ขายสนิคา้เครื่องหนงัและชาของเสน้ทางการคา้สายไหมใต ้  
น าท่านเดนิทางสู ่ร้านบัวหมิะและศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีให้ท่านนวดฝ่าเท้า เพ่ือสขุภาพผ่อนคลายความ
เม่ือยลา้กับยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไม่ซ  า้ใครพรอ้มชมครีมเป่าซู่ถังหรือท่ีรูจ้ักกันดีในช่ือ “ครีมบวัหิมะ” สรรพคณุ
เป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบา้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 น าท่านสู ่สะพานแก้วล่ีเจยีง(รวมรถแบตเตอรี่ไป-กลบั) มีคาวมสงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,880 เมตร จัดว่าเป็น

สะพานแก้วท่ีสูงท่ีสุดในมณฑลยูนนานทางดา้นทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัง้อยู่กลางหุบเขาลึกท่ีทรุดตัวลงจากการ
เคล่ือนยา้ยตวัของโลกในยคุน า้แขง็ของลา้นปีท่ีแลว้ สะพานมีความยาว 137 เมตร กวา้งประมาณ 4 เมตร   
จากนัน้น าท่านสู ่หมู่บ้านไป๋ชา เดมิเป็นเมืองหลวงเก่าของเมืองล่ีเจียงห่างจากตวัเมืองล่ีเจียง 8 กิโลเมตร  เป็นหมู่บา้น
ขนาดใหญ่และถือเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรมท่ีส  าคญัของเมืองล่ีเจียงในสมัยซ่งและหยวน 
ก่อนท่ีจะยา้ยเมืองหลวงจากไป๋ชา มาเป็นท่ีตา้เหยียน(เมืองโบราณล่ีเจียง)ในปัจจบุนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพั่ก LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL OR SAME 5* 

วันที ่4 
ลี่เจียง (สนามบินลี่เจียงซานยี่) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(8L825 : 10.00-11.25น.) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมที่พัก หากเวลาไม่ทันสงวนสิทธิจ์ัดเป็นเซ็ตกล่อง 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินล่ีเจียงซานย่ี 

10.00 น. อ าลา เมืองล่ีเจียง เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี 8L825  
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11.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
  

โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ทอ่งเทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและในกรณีที่มี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ทา่นไม่มีหวัหน้าทวัรไ์ทย 

อัตราค่าบริการ : บินตรงล่ีเจียง ภเูขาหิมะมงักรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)  ไป๋สุ่ยเหอ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินลัคกี้แอร ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ทา่น 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตยีง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 
ท่านละ 

วนัท่ี 16-19 ก.พ. 63 13,900 13,900 13,900 2,500.- ไม่รบัจอย 

วนัท่ี 01-04 มี.ค. 63 13,900 13,900 13,900 2,500.- ไม่รบัจอย 

วนัท่ี 08-11 มี.ค. 63 13,900 13,900 13,900 2,500.- ไม่รบัจอย 

วนัท่ี 29 มี.ค. – 01 เม.ย. 63 13,900 13,900 13,900 2,500.- ไม่รบัจอย 

วนัท่ี 05-08 เม.ย. 63 13,900 13,900 13,900 2,500.- ไม่รบัจอย 

วนัท่ี 19-22 เม.ย. 63 13,900 13,900 13,900 2,500.- ไม่รบัจอย 

วนัท่ี 26-29 เม.ย. 63 13,900 13,900 13,900 2,500.- ไม่รบัจอย 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 3,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิและวซ่ีา 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีา ทา่นละ 2,200 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทา่น/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทา่น้ัน 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง ** 
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 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ 

เพื่อเช็คขอ้มูลความถูกต้องของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกิดความ
ผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระคา่มดัจ าทวัร ์ทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มหนา้พาสผูเ้ดินทาง 
 3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 

4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการช าระคา่ทวัร ์
    เน่ืองจากทวัรเ์ป็นราคาโปรโมชั่น และตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุ

บนหนา้ตั๋วเท่านัน้  หากท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท์ั้งหมดแลว้ หากท่าน
ตอ้งการยกเลกิการเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทาง  ทางบรษิัทขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด
ทัง้สิน้ และหากออกตั๋วไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม
ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคืนเงินไดห้รอืไม่สามารถเปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทาง 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 1 ทา่นโหลดได ้1 ใบ ไม่เกิน 20 ก.ก. 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกันอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
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 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีน (4วนัท าการ) ท่านละ 2,200 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนัก

ตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกั

รดีฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ทา่น/ทริป สว่นหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แต่ดุลพินิจ

และความพงึพอใจในการบรกิารของทา่น 
 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณไ์ม่

สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 
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3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบน
เครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด
ความสามารถท่ีจะจดับรกิารทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการ
เท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11.    เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และ
ทางบรษิัทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 400 หยวน/คน/วนั 

 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 2,200 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 3,200 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไ์ม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
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 และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจ้ง เขา้ -ออก หรือ RE-ENTRY ดว้ยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของเด็กฉบบั

แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ HTTP://WWW.CONSULAR.GO.TH/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มลูจรงิเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหนง่งาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ญาติท่ีติดต่อ

ไดใ้นกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบว่า หากสถานทูต
ตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทส์ุม่
ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้ริษัท
ทวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพ่ิมเติมหรอืเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษัททวัรไ์ม่ทราบ
ลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่า
ทา่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษิัททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่าง
เดินทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบรษิัทฯ สามารถขอวีซา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
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 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย
ตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิ่ม 5,550 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  2,300 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่า และตราเขา้ -
ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

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

รา้นท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรอืรูปท่ีปริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
 

[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบริก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 
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**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้ง
ใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน า้มันขึน้ใน
อนาคต ซึ่งทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจรงิ  
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**สถานทตูจีนมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

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

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
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รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารส่งถึงบรษิัทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั) 


