
 

 

รหัสทัวร B2B1903466 
ทัวรจีน บินตรงลี่เจียง แชงกรีลา เที่ยว 2 ภูเขาหิมะ วัดลามะ 
5 วัน 4 คืน (8L) 
วัดลามะ(พระราชวังโปตาลงจําลอง)   หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน (รวมกระเชา) 
เมืองเกาจงเต้ียน ไป�สุยเหอ(หุบเขาสน้ํีาเงิน) 
ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเชาใหญ)   เมืองโบราณลี่เจียง 

 



 

 

 
 

 
 

 
  
 
 

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

10.00 น. พรอมกันที ่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู โดยสารระหวางประเทศ ประตู 10 
เคานเตอร W สายการบินลัคกี้แอร โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 
*เคานเตอรสายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันเดินทางกรุณาเปด
โทรศัพทไว เพ่ือใหเจาหนาที่โทรแจงเคานเตอรในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง* 

13.15 น. ออกเดินทางสู เมืองลี่เจียง(สนามบินลี่เจียงซานย่ี) โดยเท่ียวบินที่  8L826 
16.30 น. เดินทางถึงเมืองลี่เจียง เปนเมืองซึ่งตั้งอยูในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเปนถิ่นที่

อยูของชาวนาซีถือเปนชนกลุมนอยที่มีความนาสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมเชนการมีโครงสรางทางสังคมแบบสตรีเปนใหญนอกจากนั้นยังมีภาษา
ภาพที่เปนเอกลักษณอีกดวย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก FENGHUANG HOTEL OR SAME 4* 

เดนิทาง  พฤศจกิายน 2562 – มีนาคม 2563 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – ลี�เจียง (สนามบินลี�เจียงซานยี�) (�L826 : 13.15-16.30) 
วนัที� �.  ลี�เจียง – แชงกรีล่า – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี �ยน 
วนัที� �.  วดัลามะซงจา้นหลิง – หบุเขาพระจนัทรส์ีนํ�าเงิน – แชงกรีล่า – ลี�เจียง – เมืองเก่าซู่เหอ – สระมงักรดาํ 
วนัที� �. ภูเขาหิมะมงักรหยก (รวมกระเชา้ใหญ่) – อุทยานนํ�าหยก – ไป๋สุ่ยเหอ (หุบเขาสีนํ�าเงิน) (ไม่รวมรถแบตเตอรี�) – รา้นบวัหิมะ 

– เมืองโบราณลี�เจียง OPTION : โชวจ์างอวี �โหมว 
วนัที� �. ลี�เจียง (สนามบินลี�เจียงซานยี�) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (�L825 : 10.00-11.25) 

เริ�มต้นเพยีง  14,900.- 



 

 

วันที่ 2 ลี่เจียง – แชงกรีลา – ชองแคบเสือกระโจน – เมืองเกาจงเตี้ยน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 จากน้ันทานเดินทางสู เมืองจงเต้ียน “แชงกรีลา” (ใชเวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

ซึ่งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขต
นาซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยูหางจากนครคุนหมิ
งถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปดวยธรรมชาติที ่งดงามของป�าไมทุ งหญาภูเขา
ทะเลสาบและสัตวนานาชนิด ดวยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่
แหงน้ีจึงไดชื่อวา“ดินแดนแหงความฝน” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานชม ชองแคบเสือกระโจน ซึ่งเปนชองแคบชวงแมน้ําแยงซีไหลลงมาจากจินซา

เจียง(แมนํ้าทรายทอง) เปนชองแคบที่มีนํ้าไหลเชี่ยวมาก ชวงที่แคบที่สุดประมาณ 
30 เมตร ตามตํานานเลาวา ในอดีตชองแคบเสือน้ีสามารถกระโดดขามไปยังฝم�งตรง
ขามได จึงเปนที่มาของ “ชองแคบเสือกระโจน” นําทานชม เมืองโบราณแชงกรี
ลา เปนศูนยรวมของวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคลายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึ่ง
เต็มไปดวยรานคาของคนพื้นเมืองและรานขายสินคาท่ีระลึกมากมาย 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก GRACE HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 3 วัดลามะซงจานหลิง – หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน – แชงกรีลา – ลี่เจียง – เมือง
เกาซูเหอ – สระมังกรดํา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 



 

 

 

 
 

 
เที่ยวชม วัดลามะซงจานหลิน ตั้งอยูบริเวณตีนเขาฝอปงหางจากเมืองจงเตี้ยนไป
ทางเหนือ 4 กิโลเมตรสรางขึ้นในปค.ศ. 1679 เปนวัดลามะที่มีอายุเกาแกกวา 
300 ปมีพระลามะจําพรรษาอยูกวา 700 รูปสรางขึ้นในสมัยการปกครองของดะ
ไลลามะองคที่ 5 ซึ ่งใกลเคียงกับสมัยอยุธยาตอนตนในชวงศตวรรษที่ 17 สมัย
จักรพรรดิคังซีแหงราชวงศชิงไดมีการซอมแซมตอเติมอีกหลายครั้งโครงสรางของ
วัดแหงนี้สรางตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ที่มีหอประชุมหลัก 
2 หองและโอบลอมไปดวยหองพักสําหรับพระกวา 100 หองนอกจากนี ้ยังมี
โบราณวัตถุอีกมากมายรวมทั้งรูปปم�นทองสัมฤทธ์ิที่มีชื่อเสียงมากที่สุด  

 
นําทานเดินทางสู หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน แหงเมืองแชงกรีลา มีความสูงกวา 
4,500 เมตร จากระดับน้ําทะเล ประกอบดวย 13 ยอดเขา เรียงรายตอกันลักษณะ
คลายมังกร เปนหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามมาก ไดรับการขนานนามวาเปน สวรรค
บนดิน สะกดทุกสายตาของผูมาเยือน นําทานโดยสารน่ังกระเชา ซึ่งแบงเปน 2 ชวง 
จุดแรกคือ ศูนยทองเที่ยว หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน และเปลี่ยนกระเชาตอไปยัง จุด



 

 

บนสุดของ หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน เปนจุดชมวิว แบบ 360 องศา ใหทานได
สัมผัสกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาอยางเต็มที่ และชื่นชมกับทิวทัศน อันสวยงามบน
ยอดเขา ที่มีหิมะปกคลุมเกือบตลอดป อิสระถายภาพตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางสู เมืองลี่เจียง (ใชเวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เปนเมืองซึ่งตั้งอยู

ในหุบเขาท่ีมีทัศนียภาพงดงามเปนถิ่นที่อยูของชาวนาซีถือเปนชนกลุมนอยที่มีความ
นาสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชนการมีโครงสรางทางสังคมแบบ
สตรีเปนใหญนอกจากน้ันยังมีภาษาภาพที่เปนเอกลักษณอีกดวย 
นําทานสู เมืองเกาซูเหอ เปนที่อยูของชนเผานาซี ตั้งอยูในเขตเมืองเกาของลี่เจียง 
ถือเปนหนึ ่งเมืองเกาที ่มีชื ่องเสียงของลี ่เจียงที ่ไดรับการอนุรักษไวอยางดี ใน
สมัยกอนเมืองซูเกอแหงน้ีถือเปนเมืองสําคัญของการคาขายสินคาเครื่องหนังและชา
ของเสนทางการคาสายไหมใต  

 
นําทานเขาชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระนํ้ามังกรดํา อยูที่ทางชาน
เมืองดานเหนือเลากันวาเมื่อหลายรอยปกอนที่นั่นยังเปนบอนํ้าธรรมดาอยูมาวัน
หนึ่งมีชาวบานเห็นมังกรดําโผลขึ้นมาจากบอนํ้าแหงนั้นชาวนาซีมีความเชื่อเรื่อง
มังกรอยู แลว จึงตั ้งชื ่อบอนํ้านั่นวา บอนํ ้ามังกรดํา ปจจุบันไดปรับปรุงใหเปน
สวนสาธารณะที่สวยงามจัดสรางสะพานศาลาพักผอนแบบเกงจีนสองขางทางมีตน
เกาลัดขึ ้นเต็มมีเนื ้อที ่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรไดมีการจัดแบงสวนอยาง
เหมาะสมเปนบอนํ้าใน และบอนํ้านอก มีสะพานหินออนกั้น นํ้าในบอผุดขึ้นมาจาก
ใตดินในลักษณะเปนตาน้ํา 



 

 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก FENGHUANG HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 4 
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเชาใหญ) – อุทยานนํ้าหยก – ไป�สุยเหอ (หุบเขา
สีนํ้าเงิน) (ไมรวมรถแบตเตอรี่) – รานบัวหิมะ – เมืองโบราณลี่เจียง OPTION 
: โชวจางอวี้โหมว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 

 
 นําคณะโดยสารกระเชาไฟฟ�า(กระเชาใหญ) ขึ้นสูบริเวณจุดชมวิว เขาหิมะมังกร

หยก ที่ความสูงระดับ 4,506 เมตรใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นจากหิมะที่ปก
คลุมภูมินี้อยูตลอดทั้งป  บริเวณเขามีตนฉําฉายูนนานที่มีอายุกวาพันปเทือกเขาน้ี
หากมองดูในระยะไกลแลวลักษณะคลายมังกรนอนอยูบนกอนเมฆจึงเปนที่มาของ
ชื่อเทือกเขาแหงน้ี 

 หมายเหตุ : หาก ณ วันเดินทาง ทางสถานที่ทองเที ่ยวมีแจงปดกระเชาไฟฟ�า
เนื่องจากปดปรับปรุงหรือสภาพอากาศไมอํานวย หรือไมวาเหตุผลใดๆทั้งสิ้น ทาง



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงรายการเปนนั่งกระเชาเล็กแทนหรือเปลี่ยน
รายการอื่นใหตามความเหมาะสม โดยที่ไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไมคืน
คาบริการใดๆท้ังสิ้น 

 เดินทางสู อุทยานนํ้าหยก ซึ่งมีตานํ้าธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เปนนํ้าที่ซึมมาจาก
การละลายของนํ้าแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เปนสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชน
เผานาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ ประกอบดวยประตูสวรรคซึ่งมีรูปปم�นแกะสลักดวยไม 
ขางขวาเปนพอ ขางซายเปนแม และนํ้าตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหลเขาแบงเปน 
3 ชั้น ชั้นแรกชื่อวามังกรออกถํ้า ชั้นที่สองชื่อวามังกรเลนนํ้า ชั้นที่สามชื่อวามังกร
โบยบิน และยังมีตนไมเทวดาซึ่งเปนที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกวา 
500 ป 

 

 
 ทานสามารถเลือกซื้อ Option เสริมที่นาสนใจได 

• IMPRESSION LIJIANG โชวอันยิ่งใหญ โดยผูกํากับชื่อกองโลก จาง อวี้ โหมว 
ไดเนรมิตใหภูเขาหิมะมังกรหยกเปนฉากหลัง และบริเวณทุงหญาเปนเวทีการแสดง 
โดยใชนักแสดงกวา 600 ชีวิต แสง สี เสียงการแตงกายตระการตา เลาเรื่องราว
ชีวิตความเปนอยูและชาวเผาตางๆ ของเมืองลี่เจียงความสําเร็จของการแสดงคง
ตองยกเครดิตใหกับจางอี้โหมวผูกํากับชาวจีนที่มีชื่อเสียงในระดับโลกลาสุดไดฝาก
ผลงานไหกับพิธีเปด-ปดกีฬาโอลิมปก(BEIJING 2008) ที่สราความประทับใจไป
ทั้งโลกเมื่อปลายป 2551 
ราคา OPTION ทาละ 1,500 บาท 
**ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมกับรายการไดที่เจาหนาที่และชําระ
เงินกับไกดทองถิ่น**  



 

 

 สําหรับทานที่ไมไดซื้อออฟชั่น ทาสามารถอิสระถายรูป ชมวิวทิวทัศนตามอัธยาศัย 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

 
 เดินทางสู ไป�สุยเหอ หรือที่เรียกวา หุบเขาสีนํ้าเงิน (Blue Valley) (ไมรวมรถ

แบตเตอร่ี หากลูกคาตองการน่ังรถแบตเตอร่ีกรุณาสอบถามกับไกดทองถิ่น) หุบเขา
ที่อยูติดดานหลังของภูเขาหิมะมังกรหยก ทัศนียภาพสวยงามกับทะเลสาบสีฟ�า
คราม นํ้าตกหินปูนขนาดเล็กและภูเขาหิมะมังกรหยกเปนพื้นหลัง นํ้าที่ไหลผานหุบ
เขานี้คือนํ้าที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกรหยก เนื่องจากจุดนี้มีทิวทัศนที่
สวยงามที่มีฉากหลังคือภูเขาหิมะมังกรหยกมีนํ้าตกและแมนํ้ากึ่งทะเลสาบจึงเปนที่
นิยมของศิลปนนักวาดภาพและคูรักที่มักจะมาถายภาพท่ีนาประทับใจ  
นําทานเดินทางสู รานบัวหิมะและศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนใหทานนวดฝ�า
เทาเพื่อสุขภาพผอนคลายความเมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใคร
พรอมชมครมีเป�าซูถังหรือที่รูจักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดาน
รักษาแผลไฟไหมผุพองและแมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน  
นําทานชม เมืองโบราณลี่เจียง หรือ เมืองโบราณตาเหยียนเจิ้ง ซึ่งเปนเมืองที่สราง
ขึ้นมาในสมัยตนราชวงศถังมีประวัติยาวนานกวา 1,300 ปตัวเมืองตั้งอยูทามกลาง
การโอบลอมดวยสายน้ํานอยใหญที่ไหลมาจากสระมังกรดําพ้ืนที่ต้ังของเมืองโบราณ
แหงนี้มีรูปรางลักษณะคลายหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยังคงความงามใน
อดีตไวอยางสมบูรณเชนอาคารไมแบบจีนโบราณตนหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมา
ตามสายลมลําธารนํ้าที่ไหลผานเมืองแหงนี้ดวยความสวยงามเหลานี้ทําใหเมือง
โบราณลี่เจียงไดถูกบันทึกเปนมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองคการยูเนสโก
นอกจากน้ียามคํ่าคืนก็มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีกดวย 



 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก FENGHUANG HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 5 ลี่เจียง (สนามบินลี่เจียงซานยี่) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (8L825 : 
10.00-11.25) 

เชา รับประทานอาหารเชา  ณ โรงแรมที่พัก (หากเวลาไมทันสงวนสิทธิ์จัดเปนเซ็ต
กลอง) 

 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินลี่เจียงซานย่ี 
10.00 น. อําลา เมืองลี่เจียง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที ่8L825  
11.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

  
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ

ทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจํานวน
ผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

บินตรงลี่เจียง แชงกรีลา เที่ยว 2 ภูเขาหิมะ  วัดลามะ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินลคักี้แอร 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พัก
เดี่ยว 

ทานละ 

ไมรวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 
ทานละ 

วันที่ 30 ต.ค.-03 พ.ย. 
62 

14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,000.- ไมรับจอย 

วันที่ 06-10 พ.ย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันที่ 13-17 พ.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันที่ 20-24 พ.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันที่ 27 พ.ย.-01 ธ.ค. 
62 

15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรับจอย 

วันที่ 04-08 ธ.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันที่ 11-15 ธ.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันที่ 18-22 ธ.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันที่ 25-29 ธ.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันที่ 01-05 ม.ค. 63 16,900.- 16,900.- 16900.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันที่ 08-12 ม.ค. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันที่ 15-19 ม.ค. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันที่ 05-09 ก.พ. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันที่ 12-16 ก.พ. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันที่ 19-23 ก.พ. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันที่ 26 ก.พ.-01 มี.ค. 
63 

15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรับจอย 

วันที่ 04-08 มี.ค. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันที่ 11-15 มี.ค. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันที่ 18-22 มี.ค. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันที่ 25-29 มี.ค. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรับจอย 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,900.- ราคานีร้วม
รายการทวัร ตั๋วเครื่องบินและวีซา 

 



 

 

ราคานี้ไมรวมคาวีซา ทานละ 2,200 บาท 
ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 400 หยวน /ทาน/ทริป 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสอืเดินทางไทยเทานั้น 
** กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง ** 

 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระคามัดจําทัวร ทานละ 10,000 บาท  พรอมหนาพาสผูเดินทาง 
 3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการชําระคาทัวร 
    เนื่องจากทัวรเปนราคาโปรโมชั่น และตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทาง

ตามวันที่ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น  หากทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คา
ทัวรทั้งหมดแลว หากทานตองการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง  ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น และหากออกตั๋วไปแลวในกรณีที่
ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตามตั๋วเครื่องบินไมสามารถ
นํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินไดหรือไมสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

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



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด   1 ทานโหลดได 1 ใบ ไมเกิน 20 ก.ก. 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุ มครองในระหวางการเดินทาง คุ มครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

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

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีน (4วันทําการ) ทานละ 2,200 บาท 
3. กระเป�าเดินทางในกรณีที่นํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ทาน 1 

สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 



 

 

5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, คา
โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 

6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 400 หยวน /ทาน/ทริป สวนหัวหนาทัวร

ไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจในการบริการของทาน 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุ
สุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 



 

 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต
ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

11.    เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัด
จําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทาน
เปนจํานวนเงิน 400 หยวน/คน/วัน 

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 2,200 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 3,200 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 



 

 

4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ

บั ต ร ข อ ง เ ด ็ ก ฉ บั บ แ ป ล ( โ ด ย ส า ม า ร ถ ด า ว โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร  ม ไ ด  ที่  
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่

ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ 
โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

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

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี 
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 
2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 



 

 

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวี
ซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,550 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพ่ิม  2,300 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตรา
วีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลัง
ขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพวิเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

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

รับรองตราประทับรานที่แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปทีป่ริ้นซจากคอมพิวเตอร 
 
 
 



 

 

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ:  
ออสเตรีย เบลเย่ียม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาล ี
ลิทัวเนีย ลัตเวีย 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย 
สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา** 

 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับ
ราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเปน
จริง  
 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล
ดังตอไปนี้** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
      ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส .............................................................................................................................. 
 
 
 



 

 

ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.............................................................................................. 
โทรศัพท............................................................  
มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................... 
รหัสไปรษณีย............................................................................................... 
โทรศัพท............................................................  
มือถือ..................................................................................................................... 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
............................................................................................................... 
ตําแหนงงาน
.................................................................................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................... 
รหัสไปรษณีย................................................................................................ 
โทรศัพท............................................................  
มือถือ....................................................................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
 
 



 

 

ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............   
ถึง วนัที่............ เดือน.......................ป............... 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม    
  ไมเคย      เคย  โปรดระบุ............................................................................ 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............   
ถึง วนัที่............ เดือน.......................ป.............. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสมัพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME................................................................................ 
RELATION............................................................................................................................................. 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME................................................................................ 
RELATION............................................................................................................................................. 
 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบรษิัทอาจมี
การเรียกเกบ็เอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน
ของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดทาํตามระเบียบอยางเครงครดั) 
 


