
  1 บนิตรงล่ีเจียง แชงกรีลา่ เท่ียว 2 ภูเขาหมิะ  วดัลามะ 5 วนั 4 คืน โดยสายการบนิลคักีแ้อร ์                              [GQ1LJG-8L002 ] 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 17210 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดัลามะ(พระราชวงัโปตาลงจ าลอง) | หบุเขาพระจนัทรส์นี  า้เงิน (รวมกระเชา้) | เมืองเก่าจงเตีย้น 
ไป๋สุย่เหอ(หบุเขาสนี า้เงิน) | ภเูขาหิมะมงักรหยก(รวมกระเชา้ใหญ่)  | เมืองโบราณลี่เจียง 

 

บินตรงลีเ่จียง แชงกรีล่า เที่ยว 2 ภเูขาหิมะ  วดัลามะ 5 วนั 4 คืน  

เดนิทาง  ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ ์2563 

เร่ิมต้นเพียง  15,900.- 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ลี่เจียง (สนามบินลี่เจียงซานยี่) 
(8L826 : 13.15-16.30) 

10.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10 เคานเ์ตอร ์W สายการบินลคักีแ้อร ์โดยมี
เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุท่าน 
*เคานเ์ตอรส์ายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันเดินทางกรุณาเปิดโทรศัพทไ์ว้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีโทรแจ้ง
เค้านเ์ตอรใ์นกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง* 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

13.15 น. ออกเดินทางสู ่เมืองลี่เจยีง(สนามบินลี่เจยีงซานยี่) โดยเที่ยวบินที่  8L826 
16.30 น. เดินทางถงึเมืองลี่เจยีง เป็นเมืองซึ่งตัง้อยู่ในหบุเขาที่มีทศันียภาพงดงามเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุ่มนอ้ยที่มี

ความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเช่นการมีโครงสรา้งทางสงัคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนั้นยังมี

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – ลี่เจียง (สนามบินลี่เจียงซานย่ี) (8L826 : 13.15-16.30) 
วนัที่ 2.  ลี่เจียง – แชงกรลีา่ – ช่องแคบเสอืกระโจน – เมืองเก่าจงเตีย้น 
วนัที่ 3.  วดัลามะซงจา้นหลงิ – หบุเขาพระจนัทรส์นี  า้เงิน – แชงกรลีา่ – ลี่เจียง – เมืองเก่าซู่เหอ – สระมงักรด า 
วนัที่ 4. ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเชา้ใหญ่) – อุทยานน า้หยก – ไป๋สุ่ยเหอ (หุบเขาสีน  า้เงิน) (ไม่รวมรถแบตเตอรี่) – รา้นบัวหิมะ – เมือง

โบราณลี่เจียง OPTION : โชวจ์างอวีโ้หมว 
วนัที่ 5. ลี่เจียง (สนามบินลี่เจียงซานย่ี) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (8L825 : 10.00-11.25) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ภาษาภาพที่เป็นเอกลกัษณอ์ีกดว้ย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ท่ีพัก FENGHUANG HOTEL OR SAME 4* 

วันที ่2 ลี่เจียง – แชงกรีล่า – ช่องแคบเสือกระโจน – เมอืงเก่าจงเตีย้น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 จากนัน้ท่านเดินทางสู ่เมืองจงเตีย้น “แชงกรีล่า” (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ของมณฑลยนูนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตน่าซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่าง
จากนครคนุหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปดว้ยธรรมชาติที่งดงามของป่าไมทุ้่งหญ้าภูเขาทะเลสาบและสตัวน์านา
ชนิด ดว้ยภูมิประเทศรวมกบัทศันียภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนีจ้งึไดช้ื่อว่า“ดินแดนแห่งความฝัน” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชม ช่องแคบเสอืกระโจน ซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแม่น  า้แยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง(แม่น  า้ทรายทอง) เป็นช่องแคบ

ที่มีน  า้ไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สดุประมาณ 30 เมตร ตามต านานเลา่ว่า ในอดีตช่องแคบเสือนีส้ามารถกระโดดขา้มไป
ยังฝ่ังตรงขา้มได้ จึงเป็นที่มาของ “ช่องแคบเสือกระโจน” น  าท่านชม เมืองโบราณแชงกรีล่า เป็นศูนย์รวมของ
วฒันธรรมชาวทิเบตลกัษณะคลา้ยชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคนพืน้เมืองและรา้นขายสินคา้ที่
ระลกึมากมาย 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ท่ีพัก GRACE HOTEL OR SAME 4* 

วันที ่3 
วัดลามะซงจ้านหลิง – หุบเขาพระจันทรส์ีน ้าเงิน – แชงกรีล่า – ลี่
เจียง – เมอืงเก่าซู่เหอ – สระมังกรด า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
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เที่ยวชม วัดลามะซงจ้านหลิน ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิงห่างจากเมืองจงเตีย้นไปทางเหนือ 4 กิโลเมตรสรา้งขึน้ในปี
ค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะที่มีอายเุก่าแก่กว่า 300 ปีมีพระลามะจ าพรรษาอยู่กว่า 700 รูปสรา้งขึน้ในสมัยการปกครองของ
ดะไลลามะองคท์ี่ 5 ซึ่งใกลเ้คียงกบัสมัยอยุธยาตอนตน้ในช่วงศตวรรษที่ 17 สมัยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศช์ิงไดม้ีการ
ซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้งโครงสรา้งของวัดแห่งนี ้สรา้งตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ที่มี
หอประชุมหลกั 2 หอ้งและโอบลอ้มไปดว้ยหอ้งพักส  าหรบัพระกว่า 100 หอ้งนอกจากนี ้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย
รวมทัง้รูปป้ันทองสมัฤทธ์ิที่มีช่ือเสยีงมากที่สดุ  

 
น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาพระจันทร์สีน ้าเงิน แห่งเมืองแชงกรีล่า มีความสูงกว่า 4 ,500 เมตร จากระดับน ้าทะเล 
ประกอบดว้ย 13 ยอดเขา เรยีงรายต่อกนัลกัษณะคลา้ยมงักร เป็นหบุเขาที่มีทศันียภาพงดงามมาก ไดร้บัการขนานนาม
ว่าเป็น สวรรคบ์นดิน สะกดทุกสายตาของผูม้าเยือน น  าท่านโดยสารนั่งกระเช้า ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง จุดแรกคือ ศูนย์
ท่องเที่ยว หบุเขาพระจนัทรส์นี  า้เงิน และเปลี่ยนกระเชา้ต่อไปยัง จุดบนสดุของ หุบเขาพระจันทรส์ีน  า้เงิน เป็นจุดชมวิว 
แบบ 360 องศา ใหท้่านไดส้มัผสักบัหิมะที่ปกคลมุยอดเขาอย่างเต็มที่ และชื่นชมกบัทิวทัศน ์อันสวยงามบนยอดเขา ที่มี
หิมะปกคลมุเกือบตลอดปี อิสระถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางสู ่เมืองลี่เจยีง (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองซึ่งตัง้อยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเป็นถ่ิน

ที่อยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุ่มนอ้ยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเช่นการมีโครงสรา้งทาง
สงัคมแบบสตรเีป็นใหญ่นอกจากนัน้ยงัมีภาษาภาพที่เป็นเอกลกัษณอ์ีกดว้ย 
น าท่านสู ่เมืองเก่าซู่เหอ เป็นที่อยู่ของชนเผ่าน่าซี ตัง้อยู่ในเขตเมืองเก่าของลี่เจียง ถือเป็นหนึ่งเมืองเก่าที่มีชื่องเสียงของ
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ลี่เจียงที่ไดร้บัการอนรุกัษ์ไวอ้ย่างดี ในสมยัก่อนเมืองซู่เกอแห่งนีถื้อเป็นเมืองส  าคัญของการคา้ขายสินคา้เครื่องหนังและ
ชาของเสน้ทางการคา้สายไหมใต ้  

 
น าท่านเขา้ชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน ้ามังกรด า อยู่ที่ทางชานเมืองดา้นเหนือเล่ากันว่าเมื่อหลาย
รอ้ยปีก่อนที่นั่นยงัเป็นบ่อน า้ธรรมดาอยู่มาวันหนึ่งมีชาวบา้นเห็นมังกรด าโผล่ขึน้มาจากบ่อน า้แห่งนั้นชาวนาซีมีความ
เชื่อเรื่องมงักรอยู่แลว้ จงึตัง้ช่ือบ่อน า้นั่นว่า บ่อน า้มังกรด า ปัจจุบันไดป้รบัปรุงใหเ้ป็นสวนสาธารณะที่สวยงามจัดสรา้ง
สะพานศาลาพกัผ่อนแบบเก๋งจีนสองขา้งทางมีตน้เกาลดัขึน้เต็มมีเนือ้ที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรไดม้ีการจัดแบ่งส่วน
อย่างเหมาะสมเป็นบ่อน  า้ใน และบ่อน า้นอก มีสะพานหินอ่อนกัน้ น  า้ในบ่อผุดขึน้มาจากใตดิ้นในลกัษณะเป็นตาน า้ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ท่ีพัก FENGHUANG HOTEL OR SAME 4* 

วันที ่4 
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) – อุทยานน ้าหยก – ไป๋สุ่
ยเหอ (หุบเขาสีน ้าเงิน) (ไม่รวมรถแบตเตอร่ี) – ร้านบัวหิมะ – เมือง
โบราณลี่เจียง OPTION : โชวจ์างอวีโ้หมว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
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 น าคณะโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้ใหญ่) ขึน้สูบ่รเิวณจดุชมวิว เขาหิมะมังกรหยก ที่ความสงูระดับ 4,506 เมตรให้

ท่านไดส้ัมผัสความหนาวเย็นจากหิมะที่ปกคลมุภูมินีอ้ยู่ตลอดทั้งปี  บริเวณเขามีตน้ฉ าฉายูนนานที่มีอายุกว่าพันปี
เทือกเขานีห้ากมองดใูนระยะไกลแลว้ลกัษณะคลา้ยมังกรนอนอยู่บนกอ้นเมฆจงึเป็นที่มาของช่ือเทือกเขาแห่งนี ้

 หมายเหต ุ: หาก ณ วนัเดินทาง ทางสถานที่ท่องเที่ยวมีแจง้ปิดกระเชา้ไฟฟ้าเนื่องจากปิดปรบัปรุงหรือสภาพอากาศไม่
อ  านวย หรือไม่ว่าเหตุผลใดๆทั้งสิน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเป็นนั่ งกระเชา้เล็กแทนหรือ
เปลี่ยนรายการอื่นใหต้ามความเหมาะสม โดยที่ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และไม่คืนค่าบรกิารใดๆทัง้สิน้ 

 เดินทางสู ่อุทยานน ้าหยก ซึ่งมีตาน า้ธรรมชาติผุดขึน้มา 2 ตา เป็นน า้ที่ซึมมาจากการละลายของน า้แข็งบนภูเขาหิมะ
มังกรหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ ประกอบด้วยประตูสวรรคซ์ึ่งมีรูปป้ัน
แกะสลกัดว้ยไม ้ขา้งขวาเป็นพ่อ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน า้ตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกชื่อว่า
มงักรออกถ า้ ชัน้ที่สองชื่อว่ามงักรเลน่น  า้ ชัน้ที่สามชื่อว่ามังกรโบยบิน และยังมีตน้ไมเ้ทวดาซึ่งเป็นที่สกัการบูชาของคน
ในพืน้ที่มีอายมุากกว่า 500 ปี 

 

 
 ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมท่ีน่าสนใจได้ 

• IMPRESSION LIJIANG โชวอ์นัยิ่งใหญ่ โดยผูก้  ากบัชื่อกอ้งโลก จาง อวี ้โหมว ไดเ้นรมิตใหภู้เขาหิมะมังกรหยกเป็น
ฉากหลงั และบรเิวณทุ่งหญา้เป็นเวทีการแสดง โดยใชน้ักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียงการแต่งกายตระการตา เล่า
เรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียงความส าเร็จของการแสดงคงตอ้งยกเครดิตใหก้ับจางอีโ้หมว
ผูก้  ากบัชาวจีนที่มีช่ือเสยีงในระดบัโลกลา่สดุไดฝ้ากผลงานไหก้ับพิธีเปิด-ปิดกีฬาโอลิมปิก(BEIJING 2008) ที่สรา้ความ
ประทบัใจไปทัง้โลกเมื่อปลายปี 2551 
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ราคา OPTION ท่าละ 1,500 บาท 
**ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมกับรายการได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีและช าระเงนิกับไกดท้์องถิน่**  

 ส าหรบัท่านที่ไม่ไดซ้ือ้ออฟชั่น ท่าสามารถอิสระถ่ายรูป ชมวิวทิวทศันต์ามอธัยาศยั 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

 
 เดินทางสู่ ไป๋สุ่ยเหอ หรือที่เรียกว่า หุบเขาสีน ้าเงิน (Blue Valley) (ไม่รวมรถแบตเตอรี่ หากลูกคา้ตอ้งการนั่งรถ

แบตเตอรี่กรุณาสอบถามกับไกด์ทอ้งถ่ิน) หุบเขาที่อยู่ติดดา้นหลังของภูเขาหิมะมังกรหยก ทัศนียภาพสวยงามกับ
ทะเลสาบสฟี้าคราม น า้ตกหินปูนขนาดเล็กและภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นพืน้หลงั น  า้ที่ไหลผ่านหุบเขานีคื้อน า้ที่ละลาย
จากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกรหยก เนื่องจากจุดนีม้ีทิวทัศนท์ี่สวยงามที่มีฉากหลงัคือภูเขาหิมะมังกรหยกมีน  า้ตกและ
แม่น  า้กึ่งทะเลสาบจงึเป็นที่นิยมของศิลปินนกัวาดภาพและคู่รกัที่มกัจะมาถ่ายภาพที่น่าประทบัใจ  
น าท่านเดินทางสู ่ร้านบัวหิมะและศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจีนให้ท่านนวดฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพผ่อนคลายความ
เมื่อยลา้กับยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไม่ซ  า้ใครพรอ้มชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รูจ้ักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณ
เป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัต่อยเป็นยาสามัญประจ าบา้น  
น าท่านชม เมืองโบราณลี่เจยีง หรอื เมืองโบราณตา้เหยียนเจิง้ ซึ่งเป็นเมืองที่สรา้งขึน้มาในสมัยตน้ราชวงศถ์ังมีประวัติ
ยาวนานกว่า 1,300 ปีตวัเมืองตัง้อยู่ท่ามกลางการโอบลอ้มดว้ยสายน า้นอ้ยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมังกรด าพืน้ที่ตั้งของ
เมืองโบราณแห่งนีม้ีรูปรา่งลกัษณะคลา้ยหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไวอ้ย่างสมบูรณเ์ช่น
อาคารไมแ้บบจีนโบราณตน้หลวิรมิธารที่ยงัคงปลิวไปมาตามสายลมล าธารน า้ที่ ไหลผ่านเมืองแห่งนีด้ว้ยความสวยงาม
เหลา่นีท้  าใหเ้มืองโบราณลี่เจียงไดถ้กูบนัทกึเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกโดยองคก์ารยูเนสโกนอกจากนีย้ามค ่าคืนก็
มีการประดบัไฟแสงสงีดงามอีกดว้ย 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ท่ีพัก FENGHUANG HOTEL OR SAME 4* 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมท่ีพัก (หากเวลาไม่ทันสงวนสิทธิจ์ดัเป็นเซ็ตกล่อง) 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น  าท่านเดินทางสู ่สนามบินลี่เจยีงซานยี่ 

10.00 น. อ าลา เมืองลี่เจยีง เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 8L825  
11.25 น. เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

  

โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเท่ียวบางรายการและในกรณีท่ีมี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวรไ์ทย 
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บินตรงล่ีเจียง แชงกรีล่า เท่ียว 2 ภูเขาหิมะ  วัดลามะ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินลัคกี้แอร ์

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตยีง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบนิ 
ท่านละ 

วนัที่ 12-16 ก.พ. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไม่รบัจอย 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบินและวีซ่า 

 

ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 2,200 บาท 
ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศกท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 400 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง ** 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่ อเช็คขอ้มูล

ความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รบัผิดชอบ
ใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร ์ท่านละ 10,000 บาท  พรอ้มหนา้พาสผูเ้ดินทาง 

 3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 

4.  การยกเลกิและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการช าระค่าทัวร ์
    เนื่องจากทัวรเ์ป็นราคาโปรโมชั่น และตั๋ วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื ้อขาด ตอ้งเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋ ว

เท่านัน้  หากท่านตกลงจองทวัรโ์ดยจ่ายเงินมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมดแลว้ หากท่านตอ้งการยกเลิกการเดินทาง หรือ 
เลื่อนการเดินทาง  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิน้ และหากออกตั๋วไปแลว้ในกรณีที่ท่านไม่
สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตามตั๋วเครื่องบินไม่ สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้หรือไม่
สามารถเปลี่ยนชื่อผูเ้ดินทาง 
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กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
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อัตราค่าบริการน้ีรวม 

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั   1 ท่านโหลดได ้1 ใบ ไม่เกิน 20 ก.ก. 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
3.  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5.  ค่ารถรบัสง่และระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ
6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณี

เกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์  
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
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 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีน (4วนัท  าการ) ท่านละ 2,200 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น  า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั/ท่าน 1 ส่วนเกินน า้หนักตามสายการบิน

ก าหนด 
4. ค่าท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดีฯลฯ 
6. ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรอืคนต่างดา้ว 
8. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 400 หยวน /ท่าน/ทริป ส่วนหัวหนา้ทัวรไ์ทยแลว้แต่ดุลพินิจและความพึง

พอใจในการบรกิารของท่าน 
9.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ มีสทิธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ี ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, 

การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุติัเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการ
ที่ท่านไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้  ารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรบัราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบรษัิทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ์ื่น
ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้  าหรบัค่าบรกิารนัน้ๆ 
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8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งสิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให ้โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋ วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนั้นทาง
บรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11.    เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่าน
สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้ และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 400 หยวน/คน/วนั 

 

ส าหรับผู้ท่ีมีความประสงคต้์องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจนีส าหรับผู้ท่ีถอืพาสสปอรต์ไทย 

**ย่ืนวีซ่าเด่ียวค่าบรกิารดงันี ้ ** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท  าการ 2,200 บาท  
- ย่ืนด่วน 2 วนัท  าการ 3,200 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์ม่ช  ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์  
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 
3. ส าหรบัผูท้ี่ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง

เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส  าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์ กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต  ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสูติบัตรตัวจริง , ส าเนาสูติบัตรและสติูบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกี่ยวกบัสถานที่ศกึษา สถานที่ท  างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท  างาน ญาติที่ติดต่อไดใ้นกรณีฉุก

เฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ที่ท  างาน และของญาติ โปรดรบัทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจ
มีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 
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7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททัวร ์อย่าง
นอ้ย 5-7 วนัท  าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบล่วงหนา้   

 ผูท้ี่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่านจะต้อง
รบัผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / 
ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่
ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติที่ท  างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางต่างดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนื่องจากผู้

เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิ่ม 5,550 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  2,300 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส  าหรบัประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 
2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์  
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืว่าจา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบัรา้นที่แปล 
 
สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ชื่อเป็นชาย แต่สง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไวเ้กินกว่า 6 เดือนมาใช ้
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3. น ารูปถ่ายที่มีวิวดา้นหลงั ที่ถ่ายเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท  าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรอืรูปที่ปริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์

[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 
 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท  าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัขึน้ใน
อนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง  
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**สถานทูตจนีมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารท่ีใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถว้น เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส .............................................................................................................................. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
............................................................................................................................. ........................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ........................................................ .............................................................. 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. .......................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... ................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ..................................................................................................................... 
ชื่อสถานที่ท  างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................. ...................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท  างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... ................................................ 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถตดิตอ่ท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัที่............ เดือน.......................ปี.. ....................................……...................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เมื่อวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัที่......... ... เดือน.......................ปี................................................................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ** ถา้เอกสารสง่ถึงบรษัิทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรยีกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่าน
เกิดความไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครดั)  



  19 บนิตรงล่ีเจียง แชงกรีลา่ เท่ียว 2 ภูเขาหมิะ  วดัลามะ 5 วนั 4 คืน โดยสายการบนิลคักีแ้อร ์                              [GQ1LJG-8L002 ] 

 

 


