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รหสัโปรแกรม : 18158 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ลี่เจยีง 4วัน 3คนื 
พชิติภเูขาหมิะมังกรหยก 

จุดชมวิว แบบ 360 องศา สัมผัสกับหมิะที่ปกคลุมบนยอดเขา 
ชมการแสดง IMPRESSION LIJIANG ผลงานโบว์แดงของผู้ก ากับมือทอง จางอีโ้หมว 

สะพานแก้วล่ีเจียงจุดเชค็อินแห่งใหม่  
  อิ่มอร่อยกับเมนูพเิศษ !! สุกีป้ลาแซลม่อน  
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รายการทวัร ์
วันท่ี รายการ เช้า เที่ยง เยน็ โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ(สวุรรณภมูิ) – ล่ีเจียง 

   
Green Melody Hotel 

OR SML 

2 ภเูขาหิมะมงักรหยก (นัง่กระเช้าใหญ่) – SHOW IMPRESSION LIJIANG 
– BLUE MOON VALLEY – อทุยานน า้หยก – สระน า้มงักรด า –  

เมืองโบราณล่ีเจียง  

   
Green Melody Hotel 

OR SML     

3 เมืองโบราณซูเ่หอ – ร้านยาบวัหิมะ – สะพานแก้วล่ีเจียง (รวมรถ
แบตเตอร่ี) – หมูบ้่านไป๋ซา 

   Green Melody Hotel 
OR SML 

4 ล่ีเจียง – กรุงเทพฯ(สวุรรณภมูิ)    ----------------- 

 
ก าหนดการเดนิทาง       เดก็ต้องอายุต ่ากว่า 12 ปีจึงใช้ราคาเดก็ 

วนัเดนิทาง ผู้ใหญ่พกั2ท่าน 
ท่านละ 

ราคาเด็กต้องอายตุ ่ากว่า  

12 ปี 
พกัเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

12-15 //19-22 มกราคม 2563 13,900 บาท 13,900 บาท 3,000 บาท 
02-05 // 09-12 //16-19 // 23-26 

กมุภาพนัธ์ 2563 
13,900 บาท 13,900 บาท 3,000 บาท 

01-04 // 08-11 // 15-18 // 22-25  
                มนีาคม 2563 

13,900 บาท 13,900 บาท 3,000 บาท 

29 มีนาคม – 01 เมษายน 2563 13,900 บาท 13,900 บาท 3,000 บาท 
05-08 // 19-22 //26-29 

เมษายน 2563 
13,900 บาท 13,900 บาท 3,000 บาท 

12-15 เมษายน 2563 15,900 บาท 15,900 บาท 4,000 บาท 
03-06 // 10-13 // 17-20 // 24-27 

พฤษภาคม 2563 
13,900 บาท 13,900 บาท 3,000 บาท 

31 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2563 13,900 บาท 13,900 บาท 3,000 บาท 
07-10 // 14-17 // 21-24 

มิถุนายน 2563 
13,900 บาท 13,900 บาท 3,000 บาท 

28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2563 13,900 บาท 13,900 บาท 3,000 บาท 
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วันแรก         กรุงเทพฯ – ล่ีเจียง                                                                  (-/-/เยน็)            

10.00 น. สมาชิกพร้อมกนัท่ี สนามบนิสวุรรณภมูิอาคารผู้ โดยสารขาออก
ระหวา่งประเทศ  ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ W สายการบินลักกี ้แอร์ 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความ
สะดวก  

 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
13.15 น.      เหิรฟ้าสู ่เมืองล่ีเจียง โดยสายการบินลักกี ้แอร์ เท่ียวบินท่ี 8L826 
                    (ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง สายการบินมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
16.30 น. ถึง สนามบนิล่ีเจียงซานย่ี เมือง ล่ีเจียง ประเทศจีน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว   

(เวลาท่ีจีนเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  
 เมืองล่ีเจียง เป็นเมืองซึง่ตัง้อยูใ่นหบุเขาท่ีมีทศันียภาพงดงาม เป็นถ่ินท่ีอยู่ของชาวหนา่ซี ถือเป็นชนกลุม่น้อยท่ีมีความ
นา่สนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง คือ การมีโครงสร้างทางสงัคมแบบสตรีเป็นใหญ่ 
นอกจากนัน้ยงัมีอกัษรภาพอนัเป็นเอกลกัษณ์อีกด้วย 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร   
 พัก    GREEN MELODY HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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วันที่สอง    ภเูขาหมิะมังกรหยก (น่ังกระเช้าใหญ่) – SHOW IMPRESSION LIJIANG – BLUE 
MOON VALLEY – อุทยานน า้หยก – สระน า้มังกรด า – เมืองโบราณล่ีเจียง  

                                                                                                      (เช้า/เที่ยง/เยน็)            

เช้า  บริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
 ภูเขาหิมะมังกรหยก ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าล่ีเจียง ใน
มณฑลยูนนาน มีหิมะปกคลุมตลอดทัง้ปี ท่ีเรียกกันว่าภูเขาหิมะมังกร ก็เพราะมี
ยอดเขา 13 ยอดเรียงกันคล้ายรูปร่างของมังกรและมีหิมะปกคลุมอยุ่นั่นเอง ยอด
เขาท่ีสูงท่ีสดุมีช่ือว่า ช่านจึโต่ว 5,596 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล นัง่กระเช้าขึน้สู่จุด
ชมวิวสงูสดุจากระดบัน า้ทะเล 4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสมัผสัหิมะท่ีปกคลมุอยู่
ตลอดทัง้ปีอย่างใกล้ชิด เพ่ือชมทิวทศัน์และธรรมชาติบนจดุท่ีสงูท่ีสดุ และสวยงาม
ท่ีสุด ตลอดสองข้างทางท่ีขึน้ยอดเขา ทิวเขาแห่งนีเ้ม่ือมองจากระยะไกล จะเห็น
เป็นลกัษณะ คล้ายมงักรขาว ก าลงัลอ่งลอยอยูบ่นฟากฟ้า เขาแหง่นีจ้งึได้ช่ือวา่ภเูขาหิมะมงักรหยก 

***หมายเหตุ หากมีการประกาศปิดกระเช้าไฟฟ้า อันเน่ืองมาจากสภาพอากาศ หรือเหตุผลอ่ืนใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลีย่นโปรแกรมท่องเทีย่วอ่ืนแทนจะไม่มีการคืนค่าบริการ  *** 
 
SHOW IMPRESSION LIJIANG เป็นอีกหนึ่งผลงานโบว์แดงของผู้ ก ากับมือ
ทอง จางอีโ้หมว ซึ่งเป็นผลงานชิน้ท่ีสองตอ่จากผลงานชิน้แรกIMPRESSION LIU 
SAN JIE ท่ีเมืองหยางซัว่ประสบความส าเร็จเวทีการแสดงถูกสร้างขึน้บริเวณใกล้
กบัภเูขาหิมะมงักรหยกเหนือระดบัน า้ทะเล 3,100 เมตร โดยใช้วิวจริงของภเูขาหิมะ
มงักรหยกเป็นฉากหลงัประกอบการแสดง การแสดงในภาคนีจ้ะเป็นการสะท้อน
เร่ืองราวท่ีเก่ียวโยงกับภูเขาหิมะมงักรหยก อนัศกัดิ์สิทธ์ิ และประเพณีของชนกลุ่ม
น้อยของเมืองล่ีเจียง ใช้ทีมนักแสดงชนกลุ่มน้อยพืน้เมืองกว่า 600 คน เป็นการ
แสดงในสถานท่ีจริงท่ียิ่งใหญ่ท่ามกลางภเูขาหิมะ  การแสดงชดุนีใ้ช้ทนุสร้างกวา่ 250 ล้านหยวน เป็นชดุการแสดงในสถานท่ีจริง

สดุอลงัการอีกชดุหนึง่ท่ีผู้ ไปเยือนเมืองล่ีเจียงไม่ควรพลาด ***หมายเหตุ โชว์นีเ้ป็นการแสดงโชว์ละครกลางแจ้งหากมีการปิดการ

แสดงในวันน้ันๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ท าให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุดอ่ืนหรือไปสถานที่อ่ืนทดแทน
เท่าน้ัน จะไม่มีการคืนค่าบริการ*** 
------------------------------------------------------------------------------------- 

กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
------------------------------------------------------------------------------------- 

พระจันทร์สีน า้เงนิ (Blue Moon Valley) (รวมรถราง)สวรรค์แดนใต้แหง่ล่ี
เจียง ตัง้อยู่ใกล้กบัภเูขาหิมะมงักรหยก เมืองล่ีเจียง มณฑลอว๋ินหนาน ทางใต้ของ
ประเทศจีน รายล้อมด้วยขนุเขาสงูตระหง่าน ผืนน า้สีฟ้ามรกตในทะเลสาบ ตดักบั
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ภเูขาหิมะมงักรหยกสดุยิ่งใหญ่ท่ีอยู่ด้านหลงั ท าให้สถานท่ีแหง่นีส้วยงามจนเกินจะบรรยายได้ ดงึดดูให้นกัท่องเท่ียวอยากมา
เห็นด้วยตาสกัครัง้ในชีวิต  
 อุทยานน า้หยก (Jade Dragon Village) เป็นอทุยานเล็กๆ ตัง้อยูไ่มห่า่งจาก 
ภเูขาหิมะมงักรหยกมากนกั และหา่งจากตวัเมืองล่ีเจียง 15 กิโลเมตร ท่ีอทุยานนีมี้
ทิวทศัน์ท่ีสวยงามมากๆ ด้านหลงัเป็นภเูขาหิมะมงักรหยก สว่นด้านหน้าอทุยานก็
เป็นบอ่น า้ใสเป็นสีเขียวมรกต ซึง่แหลง่น า้ตรงนีเ้ป็นต้นก าเนิดในเมืองล่ีเจียง
ด้วย เป็นน า้ท่ีไหลลงมาจากภเูขาหิมะ ต้นไม้ยกัษ์อายกุว่าพนัปี ซึง่ในอทุยานน า้
หยกนีจ้ะมี บอ่น า้ผดุศกัดิส์ิทธิ ซึง่เป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวนา่ซีอยู่ด้วยกนักบัรูป
สกัการะของเทพเจ้าผู้คุ้มครองภเูขาหิมะมงักรหยก ตามความเช่ือในวฒันธรรมตงปาของชาวนา่ซีบริเวณอทุยานน า้หยก สายน า้
ได้ให้ก าเนิดน า้ตกมงักร 3 ชัน้  
 สระน า้มังกรด า เฮยหลงถัน อยู่ภายในสวนยู้ฉวน มีเนือ้ท่ีประมาณ 7 ไร่ อยู่
ห่างจากเมืองมรดกโลกล่ีเจียงไปทางทิศเหนือประมาณ1 กม. โดยส่วนของสระน า้
มงักรด าจะมีความงามท่ีเป็นฮัน่ ทิเบต นาซีเข้าไว้ด้วยกันบนผืนน า้สีเขียวมรกต มี
ท่ีมาจากต านานเล่าขานว่าในอดีตมีคนพบเห็นมังกรด าปรากฏกายใต้น า้บ้าง ผุด
ขึน้มาจากสระน า้บ้าง บรรยากาศภายในสวนนัน้เงียบสงบและงดงามด้วยบึงน า้ใส
สะอาดสะท้อนภาพทิวทศัน์ ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกได้อย่างชดัเจน ว่ากนัว่าทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกท่ีมองจาก
บริเวณสระมงักรด าเป็นหนึง่ในทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสดุของจีน 
 เมืองโบราณล่ีเจียง  ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก
ทางวฒันธรรมและธรรมชาติ เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม ค.ศ. 1997 ก่อตัง้ขึน้ในปลาย
ราชวงศ์ซอ่งใต้ ต้นราชวงศ์หยวน ท่ีชาวมองโกลได้ขยายอาณาเขตเข้ามาปกครอง
จีน ชมความงามของเมืองโบราณท่ีมีประวตัิยาวนานมากว่า 800 ปี  เคยเป็นจุด
แลกเปล่ียนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย TEA HORSE ยา่นเมืองเก่านีมี้ช่ือเสียง
จากคูคลองและสะพานท่ีมีอยู่มากมาย จนได้รับการขนานนามว่า “เวนิส
ตะวันออก” ซึ่งยงัคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบรูณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารท่ียงัคงปลิวไปมาตาม
สายลม ล าธารน า้ท่ีไหลผา่นเมืองแหง่นี ้ 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร   
 พัก    GREEN MELODY HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

วันที่สาม      เมืองเก่าซู่เหอ – ร้านยาบัวหมิะ – สะพานแก้วล่ีเจียง(รวมรถแบตเตอร่ี) – หมู่บ้าน
ไป๋ซา                                                                        (เช้า/เที่ยง/เยน็)                                                                                                         

เช้า         บริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
 

 เมืองเก่าซู่เหอ เป็นย่านเมืองเก่าท่ีอยู่ห่างจากย่านเมืองเก่าหลกัใจกลางล่ี
เจียงไป 4 ก.ม. เป็นย่านชุมชนเก่าท่ีสุดแห่งหนึ่งของชาวหน่าซี ท่ีน่ีเป็นทางผ่าน
ของ เส้นทางสายชาและม้า ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าโบราณท่ีส าคญัเช่นเดียวกับ
เส้นทางสายไหม ปี 1997 ย่านเมืองเก่าล่ีเจียงได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก ซึ่ง
ขอบเขตรวมย่านเมืองเก่าซู่เหอและไป๋ซาเข้าไปด้วย ท่ีน่ีมีค่าเข้าชม 40 หยวน ซึ่ง
รวมพิพิธภณัฑ์เส้นทางสายชาและม้าซึง่อยูด้่านในด้วย 

 ร้านบัวหิมะ และ ศนูย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพผ่อนคลายความเม่ือยล้ากับยานวดขนาดพิเศษ
สตูรเดียวไม่ซ า้ใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถงัหรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ ครีมบวัหิมะ สรรพคณุเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผพุองและ
แมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบ้าน 
เดนิทางสู ่สะพานแก้วล่ีเจียง สะพานแหง่นีอ้ยูบ่นหบุเขา หบุเขาลกึท่ีทรุดตวั
ลงในระหวา่งการเคล่ือนย้ายของอาคารโลกในชว่งยคุน า้แข็งในไตรมาสท่ีส่ีของ
ล้านปีท่ีผา่นมา สะพานยาว 137 เมตร กว้าง 4 เมตร จดุสงูจากใต้หบุเขา 97 
เมตรได้ช่ือวา่เป็นสะพานแก้วแขวน ท่ีสงูท่ีสดุในทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของ
มณฑลยนูนาน มีความสงู 2,880 เมตรจากระดบัน า้ทะเลและสามารถรองรับ
น า้หนกัของรถบรรทกุได้ถึง 16 ตนั 
------------------------------------------------------------------------------------- 

กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 น าทา่นเดนิทางสู่ หมู่บ้านไป๋ซา(BAISHA ANCIENT TOWN) หมูบ้่านขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยู่หา่งจากตวัเมืองไปทางเหนือ 8 
กิโลเมตร เดมิเป็นเมืองหลวงเก่าของล่ีเจียง และเคยเป็นศนูย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของล่ีเจียงในสมยั
ราชวงศซ์งและราชวงศ์หยวน ก่อนจะย้ายเมืองหลวงมาอยูท่ี่ต้าเหยียนหรือเมืองเก่าล่ีเจียงในปัจจบุนั เป็นอีกหนึง่หมูบ้่านท่ียงัคง
ความงดงามของสถาปัตยกรรมตามแบบฉบบัจีนโบราณเอาไว้ได้อยา่งงดงาม 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร   
 พัก    GREEN MELODY HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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วันที่ ส่ี            ล่ีเจียง – กรุงเทพฯ(สุวรรณภมูิ)                                                  (เช้า/-/-)                
     

  เช้า         บริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานล่ีเจียงซานย่ี เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  
10.00 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการลักกี ้แอร์ เที่ยวบินท่ี 8L 825 

11.25 น. เดนิทางถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภ์าพทกุทา่น 

************************************************************************************** 

  SPiRiT OF CHINA   
 
 

** หมายเหตุ **  
รายการทอ่งเท่ียวในครัง้นี ้ก าหนดให้มีการเข้าร้านขายสินค้าพืน้เมืองและของขึน้ช่ือของประเทศจีน  คือ  ร้านบวัหิมะ ศนูย์สมนุไพรจีน ซึง่
จ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จงึเรียนให้กบันกัทอ่งเท่ียวทกุท่านทราบวา่ ร้านทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวน
ทกุทา่นเข้าชมอยา่งน้อย 1 ชัว่โมง ซือ้หรือไมซื่อ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไมมี่การบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ 
** หากท่านไม่ต้องการเข้าร้านดังกล่าว กรุณาแจ้งทางบริษัททัวร์ เพ่ือท าการเปล่ียนแปลงราคาทัวร์ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับทางบริษัทฯ

ท่ีเมืองจีนจะเป็นผู้ก าหนดราคาท่ีเปล่ียนแปลงในกรณีนี ้
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อัตราค่าบริการรวม 
ค่าตั๋วเคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะชัน้ทัศนาจรตามรายการ  
ค่าน า้หนักสัมภาระในการเดนิทางโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ถือขึน้เคร่ือง 5 กิโลกรัม 
ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า 
ค่าอาหารตามท่ีระบุอยู่ในรายการ 
ค่าจ้างหัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่น 
ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ท่ีระบุอยู่ในรายการ 
ค่าประกันภัยการเดนิทาง วงเงนิท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ 
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อัตราค่าบริการไม่รวม 
 กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือต้องซือ้ตั๋วเดี่ยวทัง้นีข้ึน้อยู่กับเง่ือนไขสายการบิน 
ค่าน า้หนักสัมภาระน า้หนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้ (ไม่รวมประกันกระเป๋า) 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทปิยกกระเป๋า ค่าทปิ
พนักงานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ  
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาตแิละค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีพงึใช้
ประกอบส่วนตัว 
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
ค่าวีซ่าจีนย่ืนปกต ิ4 วันท าการ  เล่มละ 1,700 บาท 
ค่าทปิที่ระบุไว้ ชัดเจน ส าหรับ หัวหน้าทัวร์+ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ 
   ท่านละ 1,200 บาท ตลอดทริปการเดนิทาง    
   **เดก็จ่ายทปิเท่ากับผู้ใหญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE 
(ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 
หากท่านไม่ทานอาหารมือ้ใดมือ้หน่ึง ไม่สามารถคืนเงนิได้    
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีท่ีมีผู้เดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน 
 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 1 อาทติย์  หากท่านแจ้งช้า อาจท าให้ทาง
บริษัทฯไม่สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทัน ต้องขออภัยในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผู้เดนิทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวันเดนิทาง ได้หลังจากท าการออกตั๋วโดยสารแล้ว  

 
เงื่อนไขการจองทวัร์  
1.ช าระมัดจ าท่านละ 8,000 บาทหรือตามที่บริษัทฯระบุ โดยโอนเข้าบัญชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงนิ   
(ขอสงวนสทิธ์ิงดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ช าระตามก าหนดขอสวงวนสทิธ์ิที่จะตัดสิทธ์ิการจองโดยไม่มีเงื่อนไข)  
2.ส่งหลกัฐานการช าระเงนิ ทางไลน์ อเีมลล์ หรือ แอฟพลิเคชั่นอื่นๆ ตามช่องทางที่ท่านสะดวก 
3.ส่งเอกสารหน้าพาสปอร์ต ที่มองเหน็ข้อมูลชดัเจน ในช่องทางที่สะดวก ให้กับทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 
4.ค่าทวัร์ส่วนที่เหลอื กรุณาช าระก่อนการเดนิทาง 30 วัน หรือตามวนัที่บริษัทก าหนดในเอกสารเรียกเกบ็เงนิ  

 
เงื่อนไขการยกเลิกทวัร์  

1. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทาง 30 วัน คืนเงนิเต็มจ านวนที่ท่านได้ช าระมาแล้ว  

2. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15-29 วัน คืนเงนิ 50% ของราคาทัวร์ 
3. แจ้งยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิที่ท่านช าระมาแล้วทุกกรณี 
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4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบนิ หรือกรุ๊ปที่ทีการ การันตค่ีามัดจ าที่พัก
โดยตรงหรือโดยผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้ รวมถงึเที่ยวบนิพิเศษ เช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมดเน่ืองจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบนิ
นัน้ๆ  

 
กรุ๊ปออกเดนิทางได้ 

1. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ 20 ท่าน ออกเดินทาง (มหีวัหน้าทัวร์) 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 

 เที่ยวบนิ, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคัญ 

 บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้  

 หนังสอืเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 6เดอืน
และไม่สามารถเดินทางได้) 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การก่อจลาจล, ภยัธรรมชาติ
อันไม่สามรถควบคุมได้  

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถกูปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายค่าทวัร์ที่ท่านได้ช าระมาเรียบร้อยแล้ว 

 เน่ืองจากการซือ้ขายทัวร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ท าการคนืค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่านใช้บริการจากทาง
บริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พกัที่เดียวกบัที่จดัไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ  

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่านไม่สามารถเดนิทางพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเลื่อนก าหนดเดินทางไปใช้ในครัง้อื่นได้ 

 รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลบัปรับเปลี่ยน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อปรับให้
เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความ
เหมาะสมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกนัทุกฝ่าย  

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถอืว่า
ท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอร์ตต้องมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไมส่ามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ   
ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของทา่น 
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อกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบปกต ิ(เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านัน้) 
1. หนงัสือเดนิทางมีอายนุบัจนถึงวนัเดนิทางต้องไมต่ ่ากว่า 6 เดือน  
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าว่างส าหรับประทบัตราอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็ 
3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พืน้หลังสีขาว เท่านัน้

,หน้าตรง, เหน็ใบหู,  ห้ามยิม้ , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเคร่ืองประดับ,  
ไม่สวมแว่นตาด า และไม่สวมเสือ้สีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เหน็
ใบหน้า*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเยบ็ติดกับรูป หรือ ท าให้รูปถ่าย
เป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับย่ืนวีซ่าโดยเดด็ขาด *** 

4. ส าหรับผู้ ท่ีเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลงัไมเ่กิน 2 ปี ขอส าเนา
หน้าวีซา่จีนท่ีใช้เดนิทางครัง้ลา่สดุ (กรณีวีซา่จีนอยูใ่นหนงัสือเดนิทางเลม่
เก่า ขอส าเนาหน้าหนงัสือเดินทางเลม่เก่าและหน้าวีซา่จีนท่ีใช้เดนิทางครัง้ลา่สดุแนบมาด้วย) 

5. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อนการสง่
เอกสารย่ืนวีซา่ และ หนงัสือเดนิทางตา่งดาว(เลม่เหลือง) ผู้ เดนิทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง และ กรุณากรอกข้อมลูตามความ
เป็นจริงเก่ียวกบั สถานท่ีศกึษา สถานทีท างาน ต าแหนง่งาน ท่ีอยูปั่จจบุนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาตท่ีิตดิตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิน 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน หมายเลขโทรศพัท์ท่ีท างาน หมายเลยโทรศพัท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูต
ตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเทจ็ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ
ทุกวัน) 

7. กรณีเดก็ , นกัเรียน , นกัศกึษา ท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ ( อายตุ ่ากวา่ 20 ปี ) ต้องแนบส าเนาสตูิบตัร  
8. กรณีท่ีเด็กไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตเดนิทางออกนอกประเทศโดยไมมี่บดิา มารดา

เดนิทางไปด้วย เข้ามาเพ่ือเป็นหลกัฐานขอวีซา่ด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อ าเภอ ท่ีทา่นอาศยัอยู่ 
9. โปรดท าความเข้าใจวา่สถานทตูจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม ่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเตมิหรือเปล่ียน

ระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และ บางครัง้บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า 
10. ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดนิทาง และ ยกเว้นการท าวีซา่ท่านจะต้อง

รับผิดชอบในการอนญุาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไมท่ราบกฎกตกิา การ 
ยกเว้นวีซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งการ
เดนิทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์ 

11. กรณีหนงัสือเดนิทางคนตา่งชาต ิ  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะคนตา่งชาตท่ีิท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้  หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารท่ีต้องเตรียมส าหรับหนงัสือเดนิทางตา่งชาติ 

 พาสปอร์ตตวัจริง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็ 

 รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ 2 ใบ   (รูปใหม ่ถ่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน) 

 ใบอนญุาตการท างาน 
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 หนงัสือวา่จ้างในการท างาน 

 สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรส มาด้วย 
12. สถานทตูจีนอาจปฎิเสธไมรั่บท าวีซา่ให้ท่านในกรณีดงัต้องไปนี ้

 ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือ แตง่หน้าทาปาก 

 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้ 

 น ารูปถ่าย ท่ีมีวิวด้วยหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซา่ รูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษสติก
เกอร์ หรือ รูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 

13.  **กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 
 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

 

( MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................................SURNAME..................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)    
........................................................................................................................................................................................
..................รหัสไปรษณีย์........................... โทรศัพท์บ้าน................................มือถือ......................................... 
 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน 
 
ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)................................................................................... 
ต าแหน่งงาน............................................................................................................................................ 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....………………… 
...................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
 
ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันท่ี................. เดือน..................ปี...........................  ถงึ วันที่.......................เดือน.....................ปี........................ 
 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันท่ี................. เดือน..................ปี...........................  ถงึ วันที่.................เดือน.......................ปี........................ 
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รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ท างาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อ
ใช้ในการขอยื่นวีซ่า 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 
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