
 

 

รหัสทัวร JWT1903387 
ทัวรจีน ลี่เจียง แชงกรีลา ภเูขาหมิะมังกรหยก 4 วัน 3 คืน (8L) 
ภูเขาหิมะมังกรหยก   ชมโชวความประทับใจลี่เจียง (โชวจางอ้ีโหมว) 
หุบเขาพระจันทรสน้ํีาเงิน “ไป�สุยเหอ”   อุทยานน้ําหยก   สระมังกรดํา 
เมืองเกาซูเหอ   สะพานแกวลี่เจียง   หมูบานไป�ซา   เมืองเกาลี่เจียง 
 

 
 
 
 



 

 

 แชงกรีลา ดินแดนในฝน จากหนังสือ LOST HORIZON 
 ขึ้นกระเชาใหญ ชม ภูเขาหิมะมังกรหยก 
 หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน “ไป�สุยเหอ” ชมธารนํ้าสีขาวมรกตที่ลดหลั่นกันมางดงาม 
 ชมโชว “ความประทับใจลี่เจียง” จากผูกํากับช่ือกองโลก “จางอี้โหมว” 
 ชมสุดยอดเมืองโบราณ : เมืองโบราณลี่เจียง / เมืองเกาซูเหอ 
 ชม สระมังกรดํา ที่มีนํ้าใสจนสะทอนทิวทัศนของเทือกเขาหิมะมังกรหยก 
 ที่เที่ยวใหม “สะพานแกวลี่เจียง” สะพานแกวแขวนที่สูงที่สุดในทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ 

 เมนูพิเศษ ลิ้มรส อาหารจีนกวางตุง / สุกี้ปลาแซลมอน 
 พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว ทุกคืน !!!! 

 
 ไมลงราน !!! ไมขายออพชั่น !!!! 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ - สนามบินหมิงลี่เจียง - เมืองลี่
เจียง  ( 8L826: 13.15-16.30 ) 

   Feng Huang 
Hotel 4* หรือ

เทยีบเทา 

2 

ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเชาใหญ ไป-
กลับ) - ชมโชวความประทับใจลี่เจียง (โชว
จางอี้โหมว) – หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน “ไป�สุ
ยเหอ” – สระมังกรดํา + อุทยานนํ้าหยก 

   
Feng Huang 
Hotel 4* หรือ

เทียบเทา 

3 
เมืองเกาซูเหอ - สะพานแกวลี่เจียง – หมูบาน
ไป�ซา - เมืองเกาลี่เจียง 

   Feng Huang 
Hotel 4* หรือ

เทียบเทา 

4 
สนามบินลี่เจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ 
LJG-BKK 8L825 (10.00-11.25) 

    

การนัต ี
15 คนออก
เดนิทาง !!! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจอง และขอ
ความกรุณาใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เนื่องมาจาก หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งสายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลานี้ อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุป ประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยใน
ความไมสะดวก 



 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลี่เจียงซานย่ี - เมืองลี่เจียง 
10.00 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารขาออก 

ชั้น 4 ประตู 6 เคานเตอร สายการบิน LUCKY AIR โดยมีเจาหนาที่ของทาง
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและชวยทานจัดการดานเอกสาร และสัมภาระในการ
การเดินทางจนเปนที่เรียบรอย 

13.15 น. ออกเดินทางสู สนามบินลี่เจียงซานยี่ ประเทศจีน โดยสายการบิน LUCKY 
AIR เที่ยวบินที่ 8L826  
(ใชระยะเวลาในการบินประมาณ 2.15 ชม.) 

 มีบริการนํ้าดื่ม 1 ขวด บนเครื่อง แตไมรวมอาหาร ทางสายการบินมีบริการ
จําหนายอาหารบนเครื่อง 

16.30 น. เดินทางถึง สนามบินลี่เจียงซานยี่ ประเทศจีน นําทานผานดานตรวจคนเขา
เมืองและรับกระเป�า เวลาที่จีนเร็วกวาไทย 1 ช่ัวโมง กรุณาปรับเวลาของทาน 
เพ่ือใหตรงตามเวลานัดหมาย 
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองลี่เจียง (Lijiang) เขตการปกครองทางตะวันตก
เฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงไดรับการขึ้นทะเบียนให
เปน มรดกโลกทางวัฒนธรรมในป 1997 จากองคการยูเนสโก พื ้นที ่แหงนี้มี
ประวัติศาสตรเกาแกยาวนานหลายรอยป และเปนที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผาหนาซี 
(Naxi) ที่อพยพมาจากทิเบต  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1) 
ที่พัก  Feng Huang Yang Sheng Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา (เมืองลี่
เจียง) 
 
วันที่ 2 ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเชาใหญ ไป-กลับ) - ชมโชวความประทับใจลี่

เจียง (โชวจางอี้โหมว) – หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน “ไป�สุยเหอ” – อุทยานนํ้า
หยก + สระมังกรดํา  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
นําทานสู อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก หรือ อวี้หลงเซี่ยซาน (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเกาลี่เจียง เปนภูเขาสูง
ที ่ตั ้งตระหงาน ซึ ่งมีหิมะปกคลุมอยู ตลอดทั ้งป ทิวเขาแหงนี ้ประกอบไปดวย
สภาพแวดลอมตางๆ ทั้งหุบหวย ธารน้ํา แนวผา และทุงหญานาซี ทิวเขาแหงน้ีเมื่อ
มองจากระยะไกล จะเห็นเปนลักษณะคลายมังกรกําลังเลื้อย สีขาวของหิมะที่ปก
คลุมอยู นั ้นดูราวกับหยกขาว ที ่ตัดกับสีนํ ้าเงินของทองฟ�า คลายมังกรขาวบน
ฟากฟ�า ทิวเขาแหงนี้จึงไดชื่อวา ภูเขาหิมะมังกรหยก นักทองเที่ยวสามารถน่ัง
กระเชาไฟฟ�า ขึ้นสูจุดชมวิวบนยอดเขาที่ความสูงกวา 3,356 เมตร และสูงกวา
ระดับนํ้าทะเลถึง 4,506 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศนและธรรมชาติบนจุดที่สวยงาม
ที่สุด ตลอดสองขางทางที่ขึ ้นยอดเขา ชื่นชมและดื่มดํ่ากับความหนาวเย็นของ
ธรรมชาติ อีกทั้งภูเขาหิมะมังกรหยกแหงนี้ ยังเปนที่มาของตํานาน ชนเผานาซี ที่
อาศัยอยูในเขตที่ราบแถบนี้มานานนับพันป ทิวเขาแหงนี้มีพัมธุพืชปกคลุมอยาง
หนาแนน ชวงฤดูใบไมผลิ ดอกไมป�าจะผลิบานมีสีสันตระการตา ผูคนจะพากันตอน
สัตวเลี้ยง พวก แพะ แกะ และจามรีเพื่ออกมากินหญา (ราคาทัวรรวมกระเชา
ไป-กลับแลว) 
จากนั้นนําทาน ชม IMPRESSION LIJIANG ผู กํากับชื่อกองโลก จางอวี้ 
โหมว ไดเนรมิตใหภูเขาหิมะมังกรหยกเปนฉากหลังและบริเวณทุงหญาเปน
เวทีการแสดง ใชนักแสดงกวา 600 ชีวิต  
***โปรดทราบ !!  โชว IMPRESSION LIJIANG หากมีการปดการแสดงใน
วันนั้นๆ หรือปดการแสดงในชวงฤดูหนาว ไมวาจะดวยกรณีใดๆทําใหเขาชม
ไมได ผูจัดรับผิดชอบเพียงจัดโชวพื้นเมือง LIJIANG LISHUI JINSHA (ใน



 

 

โรงละคร) แทนใหเทานั้น โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไมมีการคืน
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ รานอาหาร (3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําทานเที่ยวชม หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน “ไป�สุยเหอ” (รวมรถราง) 
เปนหุบเขาที่อยูทางตะวันออกของภูเขาหิมะมังกรหยก นําทานชม ธารนํ้าขาว 
หรือ นํ้าตกไป�สุย ธารน้ําที่เปนเชิงชั้นหินปูนสีขาว หลดหลั่นลงมางดงาม ดุจจําลอง
ความงดงามของอุทยานธารขาวกับหวงหลงมารวมกัน 



 

 

นําทานชม สระมังกรดํา (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือ เฮย
หลงถัน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
45 นาที) อยูในสวนสาธารณะขนาด
ใหญ เรียกกันวา สวนยูวฉวน ตั้งอยู
ในตัวเมืองลี่เจียง หางจากตัวเมืองเกา
ลี ่ เจ ียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 
กิโลเมตร เเละทางยูเนสโก ยกใหเปน
มรดกโลกอีกดวย โดยสระนํ้ามังกรน้ี
สรางขึ้นสมัยราชวงศชิง (เเมนจู) จุดเดนของที่นี่คือ ความใสของนํ้าที่ใสราวกับ
มรกต สระนํ้ามังกรดํา เเหงนี้มีเรื่องเลาขานตอตอกันมาวา ในอดีตมีคนพบเห็น
มังกรดําปรากฏกายใตนํ้าบาง ผุดขึ้นมาจากสระนํ้าบาง บรรยากาศภายในสวนน้ัน
เงียบสงบและงดงามดวยบึงนํ้าใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนของเทือกเขาหิมะ
มังกรหยกไดอยางชัดเจน วากันวาทิวทัศนของเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองจาก
บริเวณ สระมังกรดําเปนหน่ึงในทิวทัศนที่งดงามที่สุดของจีน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร (4) เมนู…สุกี้ปลาแซลมอน 
ที่พัก  Feng Huang Yang Sheng Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

(เมืองลี่เจียง) 
วันที่ 3 เมืองเกาซูเหอ - สะพานแกวลี่เจียง – หมูบานไป�ซา - เมืองเกาลี่เจียง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

นําทานสู เมืองโบราณซูเหอ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) อีกเมืองโบราณ
ที่มีชื่อเสียงของลี่เจียง โดยเมืองเกาซูเหอนั้นเปนหนึ่งในเขตเมืองเกาของเมืองลี่
เจียง เปนที่อยูของชนเผานาซีที่ไดรับการแนุรักษไวเปนอยางดี สมัยกอนซูเหอเปน
สถานีสําคัญของเสนทางสายไหมใต เปนตลาดขายสงเครื่องหนัง เงิน และใบชา 
ฯลฯ และไดรับการรักษาเปนดั้งเดิมไวอยางดี มีความเปนธรรมชาติใหนักทองเที่ยว
ที่มาเยือนไดดื่มดํ่าช่ืนชม 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู สะพานแกวลี่เจียง  สะพานนี้อยูบนหุบเขา หุบเขาลึกที่ทรุดตัว
ลงในระหวางการเคลื่อนยายของอาคารโลกในชวงยุคน้ําแข็งในไตรมาสที่ส่ีของลาน
ปที่ผานมา สะพานยาว 137 เมตร   กวาง 4 เมตร  จุดสูงจากใตหุบเขา 97 เมตร 
ไดชื่อวาเปน สะพานแกวแขวนที่สูงที่สุดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑล
ยูนนาน มีความสูง 2,880 เมตรจากระดับนํ้าทะเลและสามารถบรรทุกรถบรรทุก
ได 16 ตัน 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ รานอาหาร (6) 
นําทานเดินทางสู หมูบานไป�ซา หมูบานขนาดใหญที่ตั้งอยูหางจากตัวเมืองไปทาง
เหนือ 8 กิโลเมตร เดิมเปนเมืองหลวงเกาของลี ่เจียง เคยเปนศูนยกลางทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของลี่เจียงในสมัยราชวงศซงและราชวงศหยวน 
กอนจะยายเมืองหลวงมาอยูที่ตาเหยียน หรือเมืองเกาล่ีเจียงในปจจุบัน 
นําทานชม เมืองโบราณลี่เจียง (Ancient Town of Lijiang) เมืองเกากวา 
8 0 0  ป   ท ี ่ ม ี ส ถ า ป  ต ยก ร รม 
ประวั ติ ศาสตร  และวัฒนธรรม
แตกตางไปจากเมืองโบราณอื่นๆ 
ของจีน เนื ่องจากเปนเมืองที ่เปน
ที่ตั้งรกรากของชาวหนาซี หรือนาซี 
มาตั ้งแตสมัยโบราณ เมืองนี ้ยัง



 

 

ไดรับการขนานนามวา "เวนิสแหงตะวันออก" และเปนเมืองมรดกโลกอีกดวย 
และเมืองโบราณลี่เจียงเองก็ยังคงรักษาความงามในอดีตไวไดเปนอยางดี มี
ทางเดินที่ปูดวยหินอัดแนน อาคารไมแบบจีนโบราณ ลําธารที่ไหลผานเกือบทุก
หลังคาเรือน สะพานโคงหินเกาแก ตนหลิวริมลําธารที่กิ่งใบลูไหวไปตามสายลม 
ถนนแตละสายในเขตเมืองเกาจะมาบรรจบกันที่ ตลาดสี่เหลี่ยม “ซื่อฟางเจีย” 
ศูนยกลางการซื้อขายสินคา 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร (7)  
ที่พัก  Feng Huang Yang Sheng Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

(เมืองลี่เจียง) 
 
วันที่ 4 สนามบินลี่เจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 
  จากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบินลี่เจียงซานย่ี เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ 
10.00 น. ออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ สายการบิน Lucky Air เท่ียวบิน
ที่ 8L825 

(ใชระยะเวลาในการบินประมาณ 2.25 ชม.) 
 มีบริการนํ้าดื่ม 1 ขวด บนเครื่อง แตไมรวมอาหาร ทางสายการบินมีบริการ

จําหนายอาหารบนเครื่อง 
11.25 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

+++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ... การจําหนายสินคาประเภทขนม ของฝากของไกดทองถิ่นหรือหัวหนาทัวรเปน
กิจกรรมสวนตัวที่ไมไดเกี่ยวของกับบริษัททัวรแตประการใด การอุดหนุนสินคาเปนไปตาม
ความสมัครใจและความพึงพอใจของทาน  หากเกิดกรณีสินคาที่ไดรับไมตรงกับที่สั่งไว 
หรือจํานวนสินคาไมตรงกับทีสั่ง หรือไมไดรับความสะดวก กรุณาติดตอไกดผูขายโดยตรง 
หรือผานหัวหนาทัวรเทานั้น  บริษัทฯ ไมมีสวนเกี่ยวของใด ๆ กับการจําหนายขนมบนรถ
ของไกดและหัวหนาทัวรทั้งสิ้น  ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินคา
แทนไกดทองถิ่นในทุกกรณี 
 

เงื่อนไขและราคา สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา  
ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

***หากมีการจองตั๋วภายใน กรุณาแจงใหทราบกอนจองทุกครั้ง 
(มิฉะนั้นทางเราจะไมรับผิดชอบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ)*** 

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ (ราคาตอทาน) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ พักหอง

ละ  
2-3 ทาน 

เด็กอายุ 2-18 ป 
พักกับผูใหญ 

พักเด่ียว  
จายเพ่ิม 

17 - 20 พฤศจิกายน 2562 15,999.- 15,999.- 3,900.- 
24 - 27 พฤศจิกายน 2562 15,999.- 15,999.- 3,900.- 

1 – 4 ธันวาคม 2562 16,999.- 16,999.- 3,900.- 
8 - 11 ธันวาคม 2562 วนัรัฐธรรมนูญ 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

15 - 18 ธันวาคม 2562 16,999.- 16,999.- 3,900.- 
22 - 25 ธันวาคม 2562 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

29 ธันวาคม 62 – 1 มกราคม 63 
ปใหม 18,999.- 18,999.- 5,500.- 

5 - 8 มกราคม 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 
12 - 15 มกราคม 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 
19 - 22 มกราคม 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 
26 - 29 มกราคม 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 
2 - 5 กุมภาพันธ 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

9 – 12 กุมภาพันธ 63 วนัมาฆบูชา 17,999.- 17,999.- 3,900.- 
16 - 19 กุมภาพันธ 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 
23 - 26 กุมภาพันธ 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

1 - 4 มีนาคม 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 
8 - 11 มีนาคม 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 
15 - 18 มีนาคม 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 
22 - 25 มีนาคม 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

29 มีนาคม – 1 เมษายน 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 
5 - 8 เมษายน 63  วันจักร ี 17,999.- 17,999.- 3,900.- 

12 - 15 เมษายน 63  วันสงกรานต 18,999.- 18,999.- 5,500.- 
19 - 22 เมษายน 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 
26 - 29 เมษายน 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

 
 



 

 

ราคานี้ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น 
คนละ 300 หยวน (1,500 บาท) /ทริป/ทาน 

สวนคาทิปหัวหนาทัวรไทย ทานละ 300 บาท/ทริป/ทาน (เด็กชําระคาทิปเทาผูใหญ) 
ราคาสําหรับลูกคาที่ไมตองการตั๋วเครื่องบิน หักคาตั๋วออกคนละ 3,500 บาท 

ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ นบัจากวันเดินทางกลับ) ราคาคนละ 4,000 บาท 
 
อัตราคาบริการดังกลาวรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด และ คาภาษีสนามบินทุกแหง  
 คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( หองพักได 2 ทาน ในกรณีที่เดินทางดวยกัน 3 ทาน ทาง

โรงแรมจัดหองพักใหทานแบบ 2 เตียงและมีเตียงเสริมใหทาน 1 เตียง ) 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามที่รายการระบุ 
 คาอาหารและเคร่ืองดื่มตามที่รายการทัวรระบุ 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 

บาท คา รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม 

 กระเป�าเดินทางน้ําหนักตามที่สายการบินกําหนด ทานละ 20 กิโลกรัม 
 

อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน แบบธรรมดา 4-7 วันทําการ ทานละ 1,650 

บาท /// วีซาจีนแบบดวน 2 วันทําการ ทานละ 3,000 บาท (ในกรณีที่ทางสถานทูตมี
การปรับราคาคาวีซาเดี่ยว ทางบริษัทขอปรับเปลี่ยนคาวีซาตามประกาศการเปลี่ยนที่
สถานทูตกําหนด) **กรุณาเผ่ือเวลาในการสงเอกสารใหทางบริษัทจัดเตรียมเพ่ือย่ืนวีซา
ดวย** 

 คาหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาวตางๆ 
 คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เครื่องด่ืม คาอาหาร คาโทรศัพท คาซัก

รีด ฯลฯ 



 

 

 คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 
 กรุณาเตรียมคาทิปไกดทองถิ่น และคนขับรถ รวม 300 หยวน หรือ 1,500 บาท ตอ

คน (เด็กชําระทิปเทาผูใหญ) 
 คาทิปของหัวหนาทัวรไทย 300 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทา

ผูใหญ) 
 คา VAT 7% หักภาษี ณ ที่จาย 3% ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตอง

บวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก ณ ที่จาย จากยอดขายจริงทั้งหมดเทานั้น และโปรดแจงทาง
บริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษัททัวรเทาน้ัน 

 คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพ่ิม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกต ิ
 
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองครั ้งแรก ชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั ้งหมด (ภายใน 3 วัน 

หลังจากทําการจอง) พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง ใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย 
2. สงหนังสือเดินทางตัวจริง, พรอมรูปถาย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซาจีนใน

หัวขอดานลาง) และเอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร ใหกับเจาหนาที่ฝ�ายขาย กอน
เดินทาง 15 วัน **กรณียื่นดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพ่ิม 1,500 บาท (อัตรา
ดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน) 

3. ชําระสวนที่เหลือ กอนเดินทาง 20 วัน (ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 
 
เงื่อนไขการจอง และยกเลิกทัวร   
1. แจงจํานวนผูเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํางวดแรก ทานละ 10,000.- บาท ขึ้นอยูกับ

โปรแกรมทัวรที่ทานเลือกจอง หากทานยกเลิกหลังการชําระคามัดจําแลว ทางบริษัทฯ ไม
สามารถคืนคามัดจําใหทานในทุกกรณี แตทานสามารถหาผูเดินทางใหมมาใชสิทธิ์แทนได 
โดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ 

2. ชําระคาทัวรสวนที่เหลือ กอนการเดินทาง 20 วัน หากทานยกเลิกหลังการชําระคาทัวรทั้ง
หมดแลว ทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหทานในทุกกรณี แตทาน



 

 

สามารถหาผูเดินทางใหมมาใชสิทธิ์แทนได โดยเสียคาใชจายบางสวนเพิ่ม เชน คาวีซา
สําหรับผูท่ีมาแทนทาน และคาเปลี่ยนช่ือที่ตองจายใหกับสาการบิน 

3. เมื่อทานเลือกวันเดินทาง และไดวางเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทานไมสามรถเลื่อน
การเดินทางได หรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวรได การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวรเทากับการ
ยกเลิกทัวร ซึ่งทางบริษัทฯ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวร หรือเงินมัดจําทัวรใหทานได 

 
เอกสารในการย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน 
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมกีาร ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาท่ีตรวจคน
เขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา

เต็ม 
3. รูปถายหนาตรง ถายจากรานถายรูป จํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาว

เทาน้ัน!!  
ขอหาม : หามแม็ครูป, หามรูปเปนรอย, หามเปم�อน, หามยิ้ม, หามใสเสื้อสีออน และสีขาว 
(หามใสเสื ้อคอกวาง แขนกุด ซีทรู ลูกไม สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอรมชุดทํางาน ชุด
นักเรียน นักศึกษา), หามใสแวนตาสีดํา หรือกรอบแวนสีดํา, หามสวมใสเครื่องประดับทุกชนิด 
เชน ตางหู สรอย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เปนตน  
รูปตองเห็นค้ิว และใบหูท้ัง 2 ขางชัดเจน หามผมปดหนา 
รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นซจาก
คอมพิวเตอร  
รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน  
**ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัด
จัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง 
4.  เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบ เพ่ือประโยชนของ
ตัวทานเอง)  



 

 

5.  กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
 เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   

o สําเนาสูติบัตร (ใบเกดิ) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบตัร (ใบเกิด) ตัว
จริง 

o สําเนาทะเบียนสมรสพอแม 
o สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
o กรณีช่ือไมตรงกับสติูบตัร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 

 เดินทางพรอมญาต ิ 
o สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบตัร(ใบเกิด) ตัว

จริง 
o สําเนาทะเบียนสมรสพอแม 
o สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
o กรณีช่ือไมตรงกับสติูบตัร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
o ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําท่ีเขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

6.  ผูเดินทางท่ีชื่อเปนชาย แตรูปราง หนาตาเปนหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเอกสารเพิ่มเติม 
จากขอ 1-3 ดังน้ี 

1. หนังสือรับรองการทาํงาน เปนภาษอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน  
2. หนังสือช้ีแจงตัวเอง เปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
4. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 
5. ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาที่ศูนยยื่นวีซาจีนในวันยื่นวีซา 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
1) ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริงเทาน้ัน!! ตออายุการทํางานแลวไมต่ํากวา 

3 – 6 เดือน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง 

2) หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็น 



 

 

3) สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท 
4) กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา
ใหได 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,210 บาท 
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ�าย

ขาย) 
 
ประเทศที่ไมสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได  
ตางชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบล
เยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี 
ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย 
สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย 
8.  กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทาง จะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และตองทําเรื่องแจง เขา-ออก 
หรือ Re-Entry กอนทําการยื่นวีซา 
9.  เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยาง นอย 10 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 
10.  โปรดทําความเขาใจ ศูนยยื่นวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการ
ยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   
11.  ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน
การทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เนื่องจาก
บริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของ
ทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 
อาทิตย 
 



 

 

กรณีคณะออกเดินทางได  
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ขอสงวนสิทธิ์ไมออกเดินทาง โดยทางบริษัท

จะแจงใหทราบ 2-3 สัปดาหกอนวันเดินทาง 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมือ่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม

อาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิปฏิวัติและ

อ่ืนๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะ
ไมคืนเงินคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจาก
มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการทัวรน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดรับ
การยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

7. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน บริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทาง
บริษัทฯจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆมาทดแทน โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา  

8. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มจากทาน เฉพาะกรณีที่ทานไมสามารถ
ไปเขาชมรานจําหนายสินคาพื้นเมืองตามโปรแกรมทัวร เชน รานบัวหิมะ รานหยก รานผา
ไหม รานใบชา และรานไขมุก ตามนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวและสรางรายไดใหทองถิ่น
ขององคการทองเที่ยวทองถิ่น เพราะการเขาชมรานคาเหลาน้ีจะไดรับการสนับสนุนคาใชจาย
บางสวนจากองคการทองเที่ยวทองถิ่น ซึ่งมีผลทําใหคาทัวรที่ทานจายถูกลง  ดังนั้นหากทาน
ไมเขาชมรานใดรานหนึ่ง หรือทั้งหมดยอมสงผลใหคาทัวรแพงขึ้นเนื่องทางทัวรไมไดรับการ
สนับสนุนคาใชจายที่เกิดการเขาชมรานคาฯ   ซึ่งทางบริษัทฯ จําเปนตองเรียกเก็บคาทัวรเพิ่ม
จากทาน  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองซื้อตั๋วโดยสารรถทัวร หรือเครื่องบินภายในประเทศลวงหนา กรุณา
ติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ พรอมขอคํายืนยันวากรุปสามารถออกเดินทางไดหรือไม มิ
เชนน้ันทางบริษัท ฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 
หนังสือเดินทางทีไ่มสามารถใชเดินทางได  
 หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไมถึง 6 เดือน หมายถึงหนังสือเดินทางที่ใกลจะหมดอายุ 

หากนับจากวันที่ตองใชเดินทางจนถึงวันหมดอายุ ถานอยกวา 6 เดือนถือวาใชเดินทางไมได 
ทานตองไปทําเลมใหมทันที 

 หนังสือเดินทางที่ชํารุด หมายถึงหนังสือเดินทางที่มีสวนใดสวนหนึ่งขาดหายหรือชํารุด เชน 
หนาแรกที่มีรูปและรายละเอียดของผูเดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแตมสีหรือ
หมึกจนทําใหไมสามารถมองเห็นรายละเอียดไดครบถวน หนาในเลมหนังสือเดินทางขาดหาย
ทั้งหนา หรือบางสวน ใชกาวติดหนาใดหนาหนึ่งในเลมจนไมสามารถเปดดูรายละเอียดได 
ลวนถือวาเปนหนังสือเดินทางชํารุดที่ไมสามารถใชเดินทางได  

หมายเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดในเรื่องเอกสารการเดินทาง ซึ่งอาจยังผลใหผูเดินทางไม
สามารถเดินทางตามกําหนดได  กรุณาสงหนังสือเดินทางเลมจริงของผูเดินทางมาใหบริษัทฯ 
ตรวจสอบและจัดเตรียมแบบฟอรมเขา ออกประเทศใหเรียบรอย โดยเจาหนาที่จะคืนหนังสือ
เดินทางใหทานที่สนามบินในวันเดินทาง สําหรับทานผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางติดตัวไป
สนามบินในวันเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกครั้งกอนเดินทางไปสนามบิน วาไมหยิบผิดเลม ไม
หมดอายุ และไมชํารุด บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ หากหนังสือเดินทางของทานมีปญหา
ดังกลาวจนทําใหทานเดินทางไมได 



 

 

*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯ แลวทางบริษัทฯ  
จะถือวาทานไดยอมรบัเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว* 

 
ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางน้ี!!  เพ่ือประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน และตามความเปนจริง เพ่ือประโยชนของ
ตัวทานเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME............................... ................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา       
  ไมไดจดทะเบียน   
  จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส
............................................................................................................................................ 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตวัพิมพ
ใหญ)   ................ ...................... ...................... ...................... .................. 
.................................................................................................................................................................
...............................................รหัสไปรษณีย..............................  
โทรศัพทบาน.........................................มือถือ.................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................................
...............................................................................................  
รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพทบาน........................................ 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ).......................................................................................... 
ตําแหนงงาน
........................................................................................................................ ....................................... 
 
 



 

 

ที่อยูสถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
........................ ................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย ....................................... 
โทร............................ 

(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 

กรณีปจจุบันทาน เกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานที่ทํางานลาสุดกอนเกษียณ 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
................................................................................. ......... ................................. 
รหัสไปรษณีย .......................................โทร................................. 

(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 

ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ป...........................   
ถึง วันที่......................เดือน.......................ป................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบ ุ
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ป...........................   
ถึง วันที่......................เดือน.......................ป................. 

สําหรับคนโสดขอใหระบุชื่อบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุชื่อสามี หรอื 
ภรรยา เทานั้น!! (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 

1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME............................................. 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME............................................. 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME............................................. 
 



 

 

หมายเหตุ ** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสาร
เพ่ิมเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  
จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 


