
 

 

รหัสทัวร TTN1903497 
ทัวรจีน บินตรงลี่เจียง ภูเขาหมิะมงักรหยก ซุปตาร... ซุปเปอรคูล 
4 วัน 3 คืน (8L) 
ภูเขาหิมะมังกรหยก   อุทยานน้ําหยก   ทะเลสาบไป�สุยเหอ 
สระมังกรดํา หรือ เฮยหลงถัน   เมืองโบราณลี่เจียง   เมอืงโบราณซูเหอ 
สะพานแกวลี่เจียง   หมูบานไป�ซา 

 

 



 

 

บินตรงลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก  4 วัน 3 คืน  
ซุปตาร... ซุปเปอรคูล 

กําหนดการเดินทาง เดือนพฤศจิกายน 2562 – เมษายน 2563 
 

โดยสายการบิน LUCKY AIR (8L) 
 บินตรงสูลี่เจียง... เมืองเล็กๆ ทามกลางขนุเขา มีอากาศหนาวเย็นตลอดป 
 นั่งกระเชาใหญขึ้นสูภเูขาหิมะมังกรหยก ภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งป  
 ทะลสาบไปุ�สุยเหอ... ทะเลสาบสีเทอรควอยซ งดงามราวกับสรวงสวรรค  
 เมืองโบราณลี่เจียง... มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ป 1997 
 สะพานแกวลี่เจียง... สะพานแขวนที่สูงที่สดุในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑล

ยูนนาน 
 เมนูพิเศษ... สุกี้ปลาแซลมอน  

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ  

พัก 2-3 ทานตอหอง 
(ไมมีราคาเด็ก) 

พักเด่ียว  
(จายเพ่ิม) 

วันที่ 03 – 06 พฤศจิกายน 2562 12,888 2,500 
วันที่ 10 – 13 พฤศจิกายน 2562 12,888 2,500 
วันที่ 17 – 20 พฤศจิกายน 2562 12,888 2,500 
วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2562 12,888 2,500 
วันที่ 01 – 04 ธันวาคม 2562 12,888 2,500 
วันที่ 08- 11 ธนัวาคม 2562 
(วันรัฐธรรมนูญ) 13,888 2,500 

วันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2562 12,888 2,500 
วันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2562 12,888 2,500 
วันที่ 29 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63 
(วันขึ้นปใหม) 14,888 2,500 

วันที่ 05 – 08 มกราคม 2563 12,888 2,500 
วันที่ 12 – 15 มกราคม 2563 12,888 2,500 



 

 

 
ราคานี้ไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 300 หยวน/ทริป/ทาน   

ในสวนคาทิปหัวหนาทัวรทานละ 300 บาท/ทริป/ทาน (เด็กชําระคาทิปเทาผูใหญ) 
 
วันแรก      กรุงเทพมหานคร-ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ-สนามบินลี่เจียงซานย่ี-

เมืองลี่เจียง 
 
10.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติส ุวรรณภูมิ ชั ้น 4 

เคานเตอร W สายการบินลัคกี้แอร (8L) โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสาร
การเดินทางและนําทานโหลดสัมภาระ 

วันที่ 19 – 22 มกราคม 2563 12,888 2,500 
วันที่ 26 – 29 มกราคม 2563 12,888 2,500 
วันที่ 02 – 05 กุมภาพันธ 2563 12,888 2,500 
วันที่ 09 - 12 กุมภาพันธ 2563 
(วันมาฆบูชา) 13,888 2,500 

วันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ 2563 12,888 2,500 
วันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ 2563 12,888 2,500 
วันที่ 01 – 04 มีนาคม 2563 12,888 2,500 
วันที่ 08 - 11 มีนาคม 2563 12,888 2,500 
วันที่ 15 - 18 มีนาคม 2563 12,888 2,500 
วันที่ 22 - 25 มีนาคม 2563 12,888 2,500 
วันที่ 29 มีนาคม – 01 เมษายน 2563 12,888 2,500 
วันที่ 05 – 08 เมษายน 2563 (วนัจักร)ี 13,888 2,500 
วันที่ 12 - 15 เมษายน 2563  
(วันสงกรานต) 14,888 2,500 

วันที่ 19 - 22 เมษายน 2563  12,888 2,500 
วันที่ 26 - 29 เมษายน 2563  12,888 2,500 



 

 

13.15 น. ออกเดินทางสู สนามบินลี่เจียงซานย่ี ประเทศจึน โดยสายการบิน LUCKY 
AIR  เที่ยวบินที่ 8L826 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 15 นาที) 
(คาทัวรบริการนํ้าดื่มทานละ 1 ขวด ไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สายการบินมี
บริการจําหนายอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

16.30 น.  เดินทางถึง สนามบินลี่เจียงซานยี่ ประเทศจึน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร เรียบรอยแลวนําทานรับสัมภาระ (เวลาทองถิ่นประเทศจีน เร็วกวา
ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
เมืองลี่เจียง เปนเมืองซึ่งตั้งอยูในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเปนถิ่นที่อยูของชาว
นาซีถือเปนชนกลุมนอยที่มีความนาสนใจท้ังทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชน 
การมีโครงสรางทางสังคมแบบสตรีเปนใหญ นอกจากนั้นยังมีอักษรภาพอันเปน
เอกลักษณอีกดวย  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1)   
ที่พัก โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว  
 
วันที่สอง      ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเชาใหญ)-** OPTION SHOW : 

Impression Lijiang  
(จางอี้โหมว) **-อุทยานนํ้าหยก-ทะเลสาบไป�สุยเหอ (ไมรวมรถแบตเตอรี่)-
สระนํ้ามังกรดําเมืองโบราณลี่เจียง 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
นําทานเดินทางสู ภูเขาหิมะมังกรหยก 
เปล ี ่ ยน นั ่ ง รถภายในอ ุทยานเพื่ อ
เดินทางสูจุดน่ังกระเชาที่ระดับความสูง 
3,356 เมตร นั่งกระเชาใหญ ขึ ้นสู 
ภูเขาหิมะมังกรหยก สูจุดชมวิวสูงสุด
จากระดับนํ ้าทะเล 4,506 เมตร ซึ่ง
ทานสามารถสัมผัสหิมะที ่ปกคลุมอยู
ตลอดทั้งปอยางใกลชิด เพื่อชมทิวทัศนและธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุด และสวยงาม
ที่สุด ตลอดสองขางทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแหงนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็น



 

 

เปนลักษณะคลายมังกรกําลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยูนั้น ดูราวกับ
หยกขาว ที่ตัดกันสีน้ําเงินของทองฟ�า คลายมังกรขาว กําลังลองลอยอยูบนฟากฟ�า 
เขาแหงน้ีจึงไดชื่อวาภูเขาหิมะมังกรหยกใหทานไดชื่นชมและดื่มดํ่ากับความหนาว
เย็นของธรรมชาติ 
(หมายเหตุ : กรณีที่มีการประกาศปดใหบริการกระเชาไฟฟ�า อันเนื่องมาจาก
เหตุผลดานสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย, การปดซอมบํารุง, หรือเหตุผลใดๆ 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทองเที่ยวอื่นทดแทน หรือใน
กรณีที่กระเชาใหญปด ทางบริษัทจะเปลี่ยนมาขึ้นกระเชาเล็กแทน โดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  
บาย  OPTION SHOW : Impression Lijiang โชวย่ิงใหญ โดยผูกํากับชื่อกอง

โลก จาง อวี้ โหมว 
Impression Lijiang หรือ โชวจางอวี้โหมว  ที่ซึ ่งเนรมิตใหภูเขาหิมะมังกร
หยกเปนฉากหลัง และบริเวณทุงหญาเปนเวทีการแสดง โดยใชนักแสดงกวา 600 
ชีวิต แสง สี เสียง ตระการตา เลาเรื่องราวชีวิตความเปนอยูและชาวเผาตางๆของ
เมืองลี่เจียง ในกรณีที่มีการประกาศปดใหบริการชมโชวจางอ้ีโหมว อันเน่ืองมาจาก 
อาทิเชน สภาพแวดลอม สภาพอากาศ หรือในวันที่ 20 – 30 ธันวาคม ของทุกป
จะมีการปดบํารุงซอมแซม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม นํา
ทาน ชมโชว The Sound Of Yunnan แทน) 
(หมายเหตุ : ราคา OPTION SHOW 1,500 บาท/ทาน สามารถติดตอไดที่
ไกดทองถิ่นหรือหัวหนาทัวร/ สําหรับทานที่ไมไดซื้อทัวรเสริม ทานสามารถ
ถายรูปวิวทิวทัศนหรือเดินเลนตามอัธยาศัย เวลาในการชมโชวประมาณ 1 
ช่ัวโมง ขึ้นอยูกับจํานวนนักทองเที่ยวและการจราจรในวันนั้นๆ) 
นําทานเดินทางสู อุทยานนํ้าหยก ซึ่งมีตาน้ําธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เปนน้ําที่ซึม
มาจากการละลายของนํ้าแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เปนสถานที่แสดงวัฒนธรรม
ของชนเผานาซีกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบดวยประตูสวรรคซึ่งมีรูปปم�นแกะสลัก
ดวยไมขางขวาเปนพอขางซายเปนแมและนํ้าตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหลเขา
แบงเปน 3 ชั้นชั้นแรกชื่อวามังกรออกถํ้าช้ันที่สองช่ือวามังกรเลนน้ําชั้นที่สามชื่อวา
มังกรโบยบินและยังมีตนไมเทวดาซึ ่งเปนที ่สักการบูชาของคนในพื้นที ่ม ีอายุ



 

 

มากกวา 500 ป และแหลงนํ้าภายในอุทยานยังมีอุณหภูมิที่เหมาะแกการเลี้ยง
ปลาแซลมอน ทางอุทยานจึงไดนําปลาแซลมอลมาเลี ้ยงไว ทานจะเห็นเหลา
ปลาแซลมอนทั้งสีดําและสีทองวายอยูในสระน้ําของอุทยาน 
นําทานชม ทะเลสาบไป�สุยเหอ (ไมรวมรถแบตเตอรี่ หากลูกคาตองการนั่งรถ
แบตเตอรี่กรุณาสอบถามกับไกดทองถิ่น) ทะเลสาบสีเทอรควอยซตัดกับวิวตนไม 
ทามกลางขุนเขาแหงหุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน ฉากของภูเขาหิมะมังกรหยก มี
นํ้าตกหินปูนขั้นบันไดขนาดเล็กลดลั่นลงมาอยางสวยงาม นํ้าที่ไหลผานหุบเขานี้คอื
น้ําที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกรหยก เน่ืองจากจุดน้ีมีทิวทัศนที่สวยงามมี
ฉากหลังคือภูเขาหิมะมังกรหยกมีนํ้าตกและแมนํ้ากึ่งทะเลสาบจึงเปนที่นิยมของ
นักทองเที่ยว,ชางภาพและคูรักเปนอยางมาก อิสระเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  
นําทานเดินทางสู สระมังกรดํา หรือ เฮยหลงถัน ชมความงดงามของอุทยาน ท่ี
กวางใหญและนํ้า  ในบึงที่ใสสะอาดมาก จนสามารถสะทอนภาพทิวทัศนของภูเขา
หิมะใหเห็นไดอยางชัดเจน นอกจากนั้นที่นี่ยังเปนจุดที่ทานสามารถชมยอดเขา
มังกรหยกไดอยางงดงาม และชัดเจนอีกดวย 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน (4) 
 นําทานเดินทางสู เมืองโบราณลี่เจียง ดานหนาจะมีกังหันวิดนํ้าขนาดใหญตั้งโดด

เดนเปนสงา เปนเหมือนสัญลักษณของเมืองเกาลี่เจียง ภายในเมืองเกาลี่เจียงน้ัน
งดงามไปดวยสถาปตยกรรมบานเรือนสไตลจีนเกาแกที่หาชมไดยาก และไดรับการ
อนุรักษไวอยางดี บางหลังเหมือนโรงเตี๊ยมโบราณที่เราเคยเห็นตามหนังจีนยอน
ยุค ใหทานอิสระตามอัธยาศัย 

ที่พัก โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม      เมืองโบราณซูเหอ-รานบัวหิมะ-สะพานแกวลี่เจียง-หมูบานไป�ซา 
  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
  นําทานเดินทางสู เมืองโบราณซูเหอ อีกเมืองโบราณที่มีชื่อเสียงของลี่เจียง โดย

เมืองเกาซูเหอนั้นเปนหนึ่งในเขตเมืองเกาของเมืองลี่เจียง เปนที่อยูของชนเผานาซี 
ที่ไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี สมัยกอนซูเหือเปนสถานีสําคัญของเสนทางสาย
ไหมใต เปนตลาดขายสงเครื่องหนังเงินและใบชา ฯลฯ และไดรักษาเปนดั้งเดิมไว
อยางดี มีความเปนธรรมชาติใหนักทองเที่ยวท่ีมาเยือนไดดื่มดํ่าช่ืนชม 
 นําทานชม รานบัวหิมะ สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และ
แมลงกัดตอยถือไดวาเปนยาสามัญประจําบานเลยทีเดียว 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)  
บาย  นําทานเดินทางสู สะพานแกวลี่เจียง  สะพานนี้อยู

บนหุบเขา  หุบเขาลึกที ่ทรุดตัวลงในระหวางการ
เคลื่อนยายของอาคารโลกในชวงยุคน้ําแข็งในไตรมาส
ที่ส่ีของลานปที่ผานมา สะพานยาว 137 เมตร   กวาง 
4 เมตร  จุดสูงจากใตหุบเขา 97 เมตรไดชื่อวาเปน
สะพานแกวแขวนที่สูงที่สุดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของมณฑลยูนนาน มีความสูง 2,880 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเลและสามารถบรรทุกรถบรรทุกได 16 
ตัน 
นําทานเดินทางสู หมูบานไป�ซา หมูบานขนาดใหญที่ตั้งอยูหางจากตัวเมืองไปทาง
เหนือ 8 กิโลเมตร เดิมเปนเมืองหลวงเกาของลี่เจียง และเคยเปนศูนยกลางทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของลี่เจียงในสมัยราชวงศซงและราชวงศหยวน 
กอนจะยายเมืองหลวงมาอยูที่ตาเหยียนหรือเมืองเกาลี่เจียงในปจจุบัน 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (7)   
ที่พัก โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว  
 
 
 



 

 

วันที่สี่   สนามบินลี่เจียงซานย่ี-ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) 
 
เชา  บริการอาการเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินลี่เจียงซานย่ี เพื่อเดินทางกลับสู
ประเทศไทย  

10.00 น. เหินฟ�าเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดย
สายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L825 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 2 
ช่ัวโมง 25 นาที) 
(คาทัวรบริการนํ้าดื่มทานละ 1 ขวด ไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สายการบินมี
บริการจําหนายอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

11.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
พรอมความประทับใจ 

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

 
หมายเหตุ :    ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือรวมโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง  ในนามของราน
รัฐบาล คือ รานบัวหิมะ ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทาง
บริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทาน
แวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการ
แยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทาน
เปนจํานวนเงิน 400 หยวน/ทาน/ราน 
 

**ราคาสําหรับลูกคาที่ไมตองการตั๋วเคร่ืองบิน 7,888 บาท** 
ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ)  ทานละ 3,888.- 

ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน และวีซา 
* ทานใดมีไฟลทบนิภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 

** ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผู บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู กับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยว
ตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 
 คารถโคชปรับอากาศ  
 คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระ คนละ 1 ชิ้น ไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกําหนด และถือ

ขึ้นเครื่องได 1 ชิ้นไมเกิน 5 กก. 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
 คาเบี ้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที ่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน แบบธรรมดา 4 วันทําการ ทานละ 2,200 
บาท/ วีซาจีนแบบดวน 2 วันทําการ ทานละ 3,500 บาท  

× คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 300 หยวน/ทริป/ตอทาน  ในสวนคาทิป
หัวหนาทัวร ทานละ 300 บาท ตอทริป/ลูกคา (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 

× คาทําวีซาชาวตางชาติที่ไมไดรับการยกเวนยื่นวีซาหมูคณะ ลูกคาตองเปนผูดําเนินการยื่นวี
ซาเอง ทางบริษัทฯไมสามารถแทรกแซงได) 

× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 



 

 

× คาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้น ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมตามความเปนจริง กอนการเดินทาง 

× คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ 
× คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
× คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
เดินทางขึ้นตํ่า 25 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เมื ่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง
, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด
ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 



 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื ่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที ่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 25 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  



 

 

8. การจัดการเรื ่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที ่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมมีคาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
 
 
หมายเหตุ :  การขอวีซาจีนแบบธรรมดา 4 วันทําการ  ทานละ 2,200 บาท         
   การขอวีซาจีนแบบดวน       2 วนัทําการ  ทานละ 3,500 บาท  

**ไมนับรวมวันนัดเรียกเก็บเอกสาร** 
 
 
 



 

 

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  
กรุณาจัดสงเอกสารฉบับจริงใหบริษัทฯ  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุโดยนับ
จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรับวีซาจีน กรุณา
ถายสําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวีซาจีน จัดสงใหกับทางบริษัทฯ ** (หมาย
เหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาที่ตรวจ
คนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)  
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา

เต็ม   
3. รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น 

ยิ้มหามเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนาและใบหูทั้งสองขางชัดเจน 
และหามสวมเสื้อสีขาว เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุด
ขาราชการ ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน 
เเวนสายตา รูปถายมีอายุไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใช
สติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร ** หามขีดเขียน แม็ก 
หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไมสามารถใชงานได ** 
4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทาน

เอง)  
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 

5.1 เดินทางพรอมพอแม  / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   
5.1.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัว
จริง 

  5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  5.1.4 กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
5.2 เดินทางพรอมญาต ิ  

5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัว
จริง 
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  



 

 

5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
5.2.4 กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

      หมายเหตุ :  
 กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาต ิและหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทาง

ตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดง
ตนที่สถานทูตจีน 

 สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 
ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 

 เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และ
ยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวย
ตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร 
APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจ
ตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย 

คาธรรมเนียมการย่ืนวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซา
ใหได) 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน  ทานละ 5,500 บาท  
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่

ฝ�ายขาย) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 

 ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
 นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
 นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
 นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 



 

 

(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ :  
ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี 

ไอซแลนด อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย 
โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนีย  ไมสามารถขอวีซาดวนได) 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา** 
 

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน 

กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้** 
เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.......................................SURNAME................................................ 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน    หมาย     หยา   ไมไดจดทะเบียน   
  จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส
.................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ)    
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย.....................................................  
โทรศัพทบาน....................................มือถือ.................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย ...................โทรศัพทบาน..................................................... 
 



 

 

ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
..................................................................... 
ตําแหนงงาน
................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย ................................โทร.................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
กรณีปจจุบันทานเกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานที่ทํางานลาสดุกอนเกษียณ 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย ...........................โทร................................................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
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................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุชื่อบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุชื่อสามี หรือ 
ภรรยา เทานั้น!! (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ) 
1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................... 



 

 

2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................... 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................... 
RELATION..........................................................................................................................  
 
หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอรโทรศัพท  เบอรท ี่ท ํางาน  มือถือ  บาน และกรอกรายละเอียด
แบบสอบถามตามความเปนจริงเพ่ือใชในการขอย่ืนวซีา 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจ
ทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา 
ณ ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได  หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 
0-2245-7033 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร................................................................................ วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) ................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน    
(ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง   
(TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรณุากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียง

ตามหองพัก) 

 
 
 
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วันเกิด (ว/ด/
ป) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  
    ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ ............................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 
 

(..............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 


