
 

 

รหัสทัวร B2B1903286 
ทัวรจีน เทศกาลปใหม บินตรงลีเ่จียง ภูเขาหิมะมงักรหยก ไป�สุยเหอ  
4 วัน 3 คืน (8L) 
ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก อุทยานน้ําหยก ไป�สุยเหอ สระมังกรดํา เมืองโบราณล่ีเจียง  
เมืองเกาซูเหอ รานบัวหิมะ สะพานแกวล่ีเจียง หมูบานไป�ซา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ลี่เจียง(สนามบินลี่เจียงซานยี่)  
(8L826 : 13.15-16.30น.) 

10.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสวุรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 10 
เคานเตอร W สายการบินลัคกี้แอร โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 
*เคานเตอรสายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันเดินทางกรุณาเปดโทรศัพทไว 
เพ่ือใหเจาหนาที่โทรแจงเคานเตอรในกรณีท่ีมกีารเปลี่ยนแปลง* 

13.15 น. ออกเดินทางสู เมืองลี่เจียง(สนามบินลี่เจียงซานยี่) โดยเท่ียวบินท่ี  8L826 
16.30 น. เดินทางถึงเมืองลี่เจียง เปนเมืองซึ่งต้ังอยูในหบุเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเปนถิ่นที่

อยูของชาวนาซีถือเปนชนกลุมนอยที่มีความนาสนใจท้ังทางขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมเชนการมีโครงสรางทางสังคมแบบสตรีเปนใหญนอกจากน้ันยังมีภาษา
ภาพที่เปนเอกลักษณอีกดวย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  
ท่ีพัก LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL OR SAME 5* 

วันที่ 2 
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเชาใหญ) – อุทยานน้ําหยก – ไป�สุยเหอ (หุบเขาสี
น้ําเงิน)(ไมรวมรถแบตเตอรี่) – สระมังกรดํา – เมืองโบราณล่ีเจียง 
OPTION : โชวจางอว้ีโหมว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําคณะโดยสารกระเชาไฟฟ�า(กระเชาใหญ) ขึ้นสูบริเวณจุดชมวิวเขาหิมะมังกร

หยกที่ความสูงระดับ 4,506 เมตรใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นจากหิมะที่ปก
คลุมภูมิน้ีอยูตลอดท้ังป  บริเวณเขามีตนฉําฉายูนนานท่ีมีอายุกวาพันปเทือกเขาน้ี
หากมองดูในระยะไกลแลวลักษณะคลายมังกรนอนอยูบนกอนเมฆ จงึเปนที่มาของ
ชื่อเทือกเขาแหงน้ี 



 

 

 

  
 หมายเหตุ : หาก ณ วนัเดินทาง ทางสถานท่ีทองเท่ียวมีแจงปดกระเชาไฟฟ�า

เน่ืองจากปดปรับปรุงหรือสภาพอากาศไมอํานวย หรือไมวาเหตุผลใดๆทั้งสิ้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงรายการเปนน่ังกระเชาเล็กแทนหรือเปลี่ยน
รายการอ่ืนใหตามความเหมาะสม โดยท่ีไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไมคืน
คาบรกิารใดๆท้ังสิ้น 

 เดินทางสู อุทยานน้ําหยก ซึ่งมีตาน้ําธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เปนน้ําท่ีซึมมาจาก
การละลายของน้ําแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เปนสถานท่ีแสดงวัฒนธรรมของชน
เผานาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ ประกอบดวยประตูสวรรคซึ่งมีรูปปم�นแกะสลักดวย
ไม ขางขวาเปนพอ ขางซายเปนแม และน้ําตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหลเขา
แบงเปน 3 ช้ัน ช้ันแรกช่ือวามังกรออกถํ้า ช้ันท่ีสองช่ือวามังกรเลนน้ํา ชั้นที่สามช่ือ
วามังกรโบยบิน และยังมีตนไมเทวดาซึ่งเปนท่ีสักการบูชาของคนในพ้ืนท่ีมีอายุ
มากกวา 500 ป 

  
 



 

 

 ทานสามารถเลือกซื้อ OPTION เสริมที่นาสนใจได 
• IMPRESSION LIJIANG โชวอันยิ่งใหญ โดยผูกํากับช่ือกองโลก จาง อวี้ 
โหมว ไดเนรมติใหภูเขาหิมะมังกรหยกเปนฉากหลัง และบริเวณทุงหญาเปน
เวทีการแสดง โดยใชนักแสดงกวา 600 ชีวติ แสง สี เสียงการแตงกาย
ตระการตา เลาเร่ืองราวชีวิตความเปนอยูและชาวเผาตางๆ ของเมอืงลี่เจียง
ความสําเร็จของการแสดงคงตองยกเครดิตใหกับจางอ้ีโหมวผูกํากับชาวจีนที่มี
ช่ือเสียงในระดับโลกลาสุดไดฝากผลงานไหกับพิธีเปด-ปดกฬีาโอลิมปก
(BEIJING 2008) ที่สรางความประทับใจไปทั้งโลกเมื่อปลายป 2551 
ราคา OPTION ทาละ 1,500 บาท 

**ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมกับรายการไดท่ีเจาหนาที่และชําระเงิน
กับไกดทองถิ่น** 
เวลาในการชมโชวประมาณ 1 ช่ัวโมง สําหรับทานที่ไมไดซื้อออฟชั่น ทาสามารถ
อิสระถายรูป ชมวิวทิวทัศนตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 เดินทางสู ไป�สุยเหอ หรือที่เรียกวา หุบเขาสีน้ําเงิน (BLUE VALLEY) (ไมรวมรถ

แบตเตอร่ี หากลูกคาตองการน่ังรถแบตเตอร่ีกรุณาสอบถามกับไกดทองถิ่น) หุบ
เขาที่อยูติดดานหลังของภูเขาหิมะมังกรหยก ทัศนียภาพสวยงามกับทะเลสาบสีฟ�า
คราม น้ําตกหินปูนขนาดเล็กและภูเขาหิมะมังกรหยกเปนพ้ืนหลัง นํา้ท่ีไหลผานหุบ
เขาน้ีคือน้ําที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกรหยก เน่ืองจากจดุนี้มีทิวทัศนที่
สวยงามที่มีฉากหลังคือภูเขาหิมะมงักรหยกมน้ํีาตกและแมน้ํากึ่งทะเลสาบจึงเปนที่
นิยมของศิลปนนักวาดภาพและคูรักที่มักจะมาถายภาพที่นาประทับใจ  

จากน้ันนําทานเขาชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ํามังกรดํา อยูท่ีทาง
ชานเมืองดานเหนือเลากันวาเมื่อหลายรอยปกอนที่น่ันยังเปนบอน้ําธรรมดาอยูมา
วันหน่ึงมีชาวบานเห็นมังกรดําโผลขึ้นมาจากบอน้ําแหงน้ันชาวนาซีมีความเช่ือเรื่อง



 

 

มังกรอยูแลว จึงต้ังช่ือบอน้ําน่ันวา บอน้ํามังกรดํา ปจจุบันไดปรับปรุงใหเปน
สวนสาธารณะท่ีสวยงามจัดสรางสะพานศาลาพักผอนแบบเกงจีนสองขางทางมีตน
เกาลัดขึ้นเต็มมีเน้ือที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรไดมกีารจัดแบงสวนอยาง
เหมาะสมเปนบอน้ําใน และบอน้ํานอก มีสะพานหินออนกั้น น้ําในบอผุดขึ้นมาจาก
ใตดินในลักษณะเปนตาน้ํา 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  
 นําทานชม เมืองโบราณล่ีเจียง หรือ เมืองโบราณตาเหยียนเจ้ิง ซึ่งเปนเมืองที่สราง

ขึ้นมาในสมัยตนราชวงศถังมีประวัติยาวนานกวา 1,300 ปตัวเมืองต้ังอยู
ทามกลางการโอบลอมดวยสายน้ํานอยใหญที่ไหลมาจากสระมังกรดําพื้นที่ต้ังของ
เมืองโบราณแหงน้ีมรีูปรางลักษณะคลายหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยังคง
ความงามในอดีตไวอยางสมบูรณเชนอาคารไมแบบจีนโบราณตนหลิวริมธารท่ี
ยังคงปลิวไปมาตามสายลมลําธารน้ําท่ีไหลผานเมืองแหงน้ีดวยความสวยงาม
เหลาน้ีทําใหเมืองโบราณลี่เจียงไดถูกบนัทึกเปนมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดย
องคการยูเนสโกนอกจากน้ียามค่ําคืนก็มีการประดบัไฟแสงสีงดงามอีกดวย 

ท่ีพัก LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL OR SAME 5* 



 

 

วันที่ 3 เมืองเกาซูเหอ – รานบัวหิมะ – สะพานแกวล่ีเจียง(รวมรถแบตเตอร่ีไป-กลับ) – 
หมูบานไป�ซา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 
 
 
 
 

หลังรับประทานอาหารเชานําทาสู เมืองเกาซูเหอ เปนที่อยูของชนเผานาซี ต้ังอยู
ในเขตเมืองเกาของลี่เจียง ถือเปนหน่ึงเมืองเกาที่มีช่ืองเสียงของลี่เจียงที่ไดรับการ
อนุรักษไวอยางดี ในสมัยกอนเมืองซูเกอแหงน้ีถือเปนเมืองสําคัญของการคาขาย
สินคาเครื่องหนังและชาของเสนทางการคาสายไหมใต  
นําทานเดินทางสู รานบัวหิมะและศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนใหทานนวดฝ�าเทา 
เพ่ือสุขภาพผอนคลายความเมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใคร
พรอมชมครีมเป�าซูถังหรือที่รูจักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศใน
ดานรักษาแผลไฟไหมผุพองและแมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 นําทานสู สะพานแกวลี่เจียง(รวมรถแบตเตอร่ีไป-กลับ) มคีาวมสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,880 เมตร จดัวาเปนสะพานแกวท่ีสูงที่สุดในมณฑลยูน
นานทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัง้อยูกลางหุบเขาลึกที่ทรุดตัวลงจากการ
เคลื่อนยายตัวของโลกในยุคนํ้าแข็งของลานปท่ีแลว สะพานมีความยาว 137 
เมตร กวางประมาณ 4 เมตร   
จากน้ันนําทานสู หมูบานไป�ชา เดิมเปนเมืองหลวงเกาของเมืองลี่เจียงหางจากตัว
เมืองลี่เจียง 8 กิโลเมตร  เปนหมูบานขนาดใหญและถือเปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมท่ีสําคัญของเมืองลี่เจียงในสัมยซงและหยวน 
กอนที่จะยายเมืองหลวงจากไป�ชา มาเปนท่ีตาเหยียน(เมืองโบราณล่ีเจียง)ใน
ปจจุบัน 



 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  
ท่ีพัก LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL OR SAME 5* 
วันที่ 4 ลี่เจียง (สนามบินลี่เจียงซานยี่) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (8L825 : 

10.00-11.25น.) 
เชา รับประทานอาหารเชา  ณ โรงแรมท่ีพัก หากเวลาไมทันสงวนสิทธ์ิจัดเปนเซ็ต

กลอง 
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินลี่เจียงซานยี ่
10.00 น. อําลา เมืองลี่เจียง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี 8L825  
11.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
  

โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียวบาง
รายการหรือทดแทนรายการทองเท่ียวบางรายการและในกรณีท่ีมีจาํนวนผูโดยสารไมถึง 15 
ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก  
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว
เครื่องบิน 
ทานละ 

วันที่ 03-06 พ.ย. 
62 

13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมรับจอย 
วันที่ 10-13 พ.ย. 
62 

13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมรับจอย 
วันที่ 17-20 พ.ย. 
62 

13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมรับจอย 
วันที่ 24-27 พ.ย. 
62 

13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมรับจอย 
วันที่ 01-04 ธ.ค. 
62 

13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมรับจอย 

วันที่ 08-11 ธ.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมรับจอย 
วันที่ 15-18 ธ.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมรับจอย 



 

 

วันที่ 22-25 ธ.ค. 
62 

13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมรับจอย 
วันที่ 29ธ.ค. 62-01 
ม.ค. 63 

15,888.- 15,888.- 15,888.- 2,500.- ไมรับจอย 
วันที่ 05-08 ม.ค. 
63 

13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมรับจอย 

วันที่ 12-15 ม.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมรับจอย 
วันที่ 02-05 ก.พ. 
63 

13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมรับจอย 
วันที่ 09-12 ก.พ. 
63 

14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,500.- ไมรับจอย 
วันที่ 16-19 ก.พ. 
63 

13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมรับจอย 
วันที่ 23-26 ก.พ. 
63 

13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมรับจอย 
วันที่ 01-04 มี.ค. 
63 

13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมรับจอย 

วันที่ 08-11 มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมรับจอย 
วันที่ 22-25 มี.ค. 
63 

13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมรับจอย 
วันที่ 29มี.ค.-01 
เม.ย. 63 

13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,500.- ไมรับจอย 
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,900.- ราคาน้ีรวมรายการ
ทัวร ต๋ัวเครื่องบินและวีซา 

 
ราคาน้ีไมรวมคาวีซา ทานละ 2,200 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมคัคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทาน/ทรปิ 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
** กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง ** 
 
 



 

 

 เงื่อนไขการใหบรกิาร 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพ่ือเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระคามัดจําทัวร ทานละ 10,000 บาท พรอมหนาพาสผูเดินทาง 
 3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมกีารชําระคาทัวร 
    เน่ืองจากทัวรเปนราคาโปรโมชั่น และต๋ัวเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทาง

ตามวันท่ีที่ระบบุนหนาต๋ัวเทาน้ัน  หากทานตกลงจองทัวรโดยจายเงนิมัดจํา หรือ คา
ทัวรทั้งหมดแลว หากทานตองการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง  ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น และหากออกต๋ัวไปแลวในกรณีที่
ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตามต๋ัวเครื่องบินไมสามารถ
นํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินไดหรือไมสามารถเปล่ียนช่ือผูเดินทาง 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 
 

อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1.  คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 1 ทานโหลดได 1 ใบ ไมเกิน 20 ก.ก. 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการท่ีระบ ุ(สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  



 

 

 ** ลูกคาทานใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลมุผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีนํ้ามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีน (4วันทําการ) ทานละ 2,200 บาท 
3. กระเป�าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรมั/ทาน 1 

สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดืม่, คาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรดีฯลฯ 
6. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทาน/ทริป สวนหัวหนาทัวร

ไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจในการบริการของทาน 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการ



 

 

จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานสละสิทธ์ิ
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากได
สํารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคดิตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเครื่องบนิตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กาํกับเทานั้น 

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีารคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน  

11.    เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบรกิาร และเงินมัด
จําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทาน
เปนจํานวนเงิน 400 หยวน/คน/วัน 

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอยื่นวีซาเด่ียว 
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 



 

 

- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 2,200 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 3,200 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารดุ 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรปูพริ้นจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รปูตองหนาตรง ไมย้ิมเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางห ูเเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ RE-

ENTRY ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบรบูิรณ ตองแนบสูติบัตรตวัจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ

บัตรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดท่ี 
HTTP://WWW.CONSULAR.GO.TH/)            

  - กรณีท่ีเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทํางาน ตําแหนงงาน ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีอยูที่

ทํางาน ญาติท่ีติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ท่ีทํางาน และของญาติ 
โปรดรบัทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการย่ืนวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรอืเปลี่ยนระเบียบการยืน่เอกสาร เปนเอกสทิธิ์ของสถานทูต และ
บางครัง้บริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูท่ีประสงคจะใชหนังสอืเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 



 

 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบตัรของทานเปนอยางดี 
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 
2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนทีส่ถานทูตจีน 
คาธรรมเนียมการยื่นวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีท่ีทางบรษัิทสามารถขอวีซาให
ได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพ่ิม 5,550 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพ่ิม  2,300 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตรา
วีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พ้ืนหลัง
ขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รปูตองหนาตรง ไมยิม้เห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางห ูเเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล

รับรองตราประทับรานท่ีแปล 
 



 

 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรปูถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายท่ีมีววิดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยนืเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายท่ีเปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรปูทีป่ร้ินซจากคอมพิวเตอร 
 

[ตางชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย 
ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 
สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยืน่วีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มกีารปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมกีารปรับราคา
ภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง  
 
 
 
 
 
 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส ................................................................................. 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองท่ีสามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
........................... 
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ป..................   



 

 

 

 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบรษัิทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 


