
 

CHINA SHANGRI – LA 4D 3N 

โดยสายการบนิ LUCKY AIR 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน 62 - เมษายน 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
ขึน้กระเชา้ใหญ ่ชม ภูเขาหมิะมงักรหยก 

หุบเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ “ไป๋สุย่เหอ” ชมธารน า้สขีาวมรกต 

เมอืงโบราณลีเ่จยีง  เมอืงเกา่ซู่เหอ  สระมงักรด า 

ไมล่งรา้น !!! ไมข่ายออพช ัน่ !!!! 

พเิศษ !! ลิม้รส อาหารจนีกวางตุง้ + สกุ ีป้ลาแซลมอน 



 

หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ 

กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจอง และขอความกรุณาใหท้า่นซือ้

ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจาก หากเกดิความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิ

รวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่

เหนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความ

ปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่

รบัผดิชอบและไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ป ประมาณ 7-10 วนัก่อน

เดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิลีเ่จยีงซานยี ่- เมอืงลีเ่จยีง 

10.00 น. คณะพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิ กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 

ประตู 6 เคาน์เตอร ์สายการบนิ LUCKY AIR โดยมเีจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและชว่ยท่านจัดการดา้นเอกสาร และสัมภาระในการการเดนิทางจนเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

13.15 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิลีเ่จยีงซานยี ่ประเทศจีน โดยสายการบนิ LUCKY AIR เทีย่วบนิที่ 

8L826 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิประมาณ 2.15 ชม.) มบีรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด บนเครื่อง แต่ไม่

รวมอาหาร ทางสายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารบนเครือ่ง 

16.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิลีเ่จยีงซานยี ่ประเทศจีน น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและรับ

กระเป๋า เวลาทีจ่นีเร็วกวา่ไทย 1 ช ัว่โมง กรุณาปรบัเวลาของทา่น เพือ่ใหต้รงตามเวลานัด

หมาย 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลีเ่จยีง (Lijiang) เขตการปกครองทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงไดร้ับการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็น มรดกโลกทาง

วัฒนธรรมในปี 1997 จากองคก์ารยูเนสโก พืน้ทีแ่หง่นี้มปีระวัตศิาสตรเ์กา่แกย่าวนานหลายรอ้ย

ปี และเป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของชนเผ่าหน่าซ ี(Naxi) ทีอ่พยพมาจากทเิบต  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั Feng Huang Yang Sheng Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงลีเ่จยีง) 

 

วนัทีส่อง ภูเขาหมิะมงักรหยก (รวมกระเชา้ใหญ ่ไป-กลบั) - ชมโชวค์วามประทบัใจลีเ่จยีง (โชว์

จางอีโ้หมว) – หุบเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ “ไป๋สุย่เหอ” – อุทยานน า้หยก + สระมงักรด า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่ อุทยานภูเขาหมิะมงักรหยก หรอื อวีห้ลงเซีย่ซาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชม.) ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงเก่าลีเ่จียง เป็นภูเขาสูงทีต่ัง้ตระหง่าน ซึง่มหีมิะ

ปกคลุมอยู่ตลอดทัง้ปี ทวิเขาแห่งนี้ประกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทัง้หุบหว้ย ธารน ้า 

แนวผา และทุ่งหญา้น่าซ ีทวิเขาแห่งนี้เมือ่มองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยมังกร

ก าลังเลือ้ย สขีาวของหมิะทีป่กคลมุอยู่นัน้ดรูาวกับหยกขาว ทีต่ัดกับสนี ้าเงนิของทอ้งฟ้า คลา้ย

มังกรขาวบนฟากฟ้า ทวิเขาแห่งนี้จึงไดช้ือ่ว่า ภูเขาหมิะมังกรหยก นักท่องเที่ยวสามารถน่ัง

กระเชา้ไฟฟ้า ขึน้สูจุ่ดชมววิบนยอดเขาทีค่วามสงูกวา่ 3,356 เมตร และสงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 

4,506 เมตร เพื่อชมววิทวิทัศน์และธรรมชาตบินจุดทีส่วยงามที่สุด ตลอดสองขา้งทางทีข่ ึน้

ยอดเขา ชืน่ชมและดืม่ด ่ากับความหนาวเย็นของธรรมชาต ิอกีทัง้ภเูขาหมิะมังกรหยกแหง่นี้ ยัง

เป็นทีม่าของต านาน ชนเผ่าน่าซ ีทีอ่าศัยอยู่ในเขตทีร่าบแถบนี้มานานนับพันปี ทวิเขาแห่งนี้



 

มพัีมธุพ์ืชปกคลุมอย่างหนาแน่น ช่วงฤดูใบไมผ้ล ิดอกไมป่้าจะผลบิานมสีสัีนตระการตา ผูค้น

จะพากันตอ้นสัตวเ์ลีย้ง พวก แพะ แกะ และจามรีเพื่ออกมากนิหญา้ (ราคาทวัรร์วมกระเชา้

ไป-กลบัแลว้) 

จากนัน้น าท่าน ชม IMPRESSION LIJIANG ผูก้ ากับชือ่กอ้งโลก จางอวี ้โหมว ไดเ้นรมติ

ใหภ้เูขาหมิะมังกรหยกเป็นฉากหลังและบรเิวณทุ่งหญา้เป็นเวทกีารแสดง ใชนั้กแสดงกวา่ 600 

ชวีติ  

***โปรดทราบ !!  โชว ์IMPRESSION LIJIANG หากมกีารปิดการแสดงในวนัน ัน้ๆ 

หรอืปิดการแสดงในช่วงฤดูหนาว ไม่ว่าจะดว้ยกรณีใดๆท าใหเ้ขา้ชมไม่ได ้ผูจ้ดั

รบัผดิชอบเพยีงจดัโชวพ์ืน้เมอืง LIJIANG LISHUI JINSHA (ในโรงละคร) แทนให้

เทา่น ัน้ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และไมม่กีารคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร  

จากนัน้น าท่านเทีย่วชม หุบเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ “ไป๋สุย่เหอ” (รวมรถราง) เป็นหบุเขาที่

อยู่ทางตะวันออกของภเูขาหมิะมังกรหยก น าท่านชม ธารน า้ขาว หรอื น า้ตกไป๋สุย่ ธารน ้าที่

เป็นเชงิชัน้หนิปูนสขีาว หลดหลั่นลงมางดงาม ดุจจ าลองความงดงามของอุทยานธารขาวกับ

หวงหลงมารวมกัน 

น าท่านชม สระมงักรด า (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรอื เฮยหลงถัน (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 45 นาท)ี อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรียกกันว่า สวนยูว้ฉวน ตัง้อยู่ใน

ตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทศิเหนือประมาณ 1 กโิลเมตร เเละทาง

ยูเนสโก ยกใหเ้ป็นมรดกโลกอีกดว้ย โดยสระน ้ามังกรนี้สรา้งขึ้นสมัยราชวงศ์ชงิ (เเมนจู) 

จุดเดน่ของทีน่ี่คอื ความใสของน ้าทีใ่สราวกับมรกต สระน ้ามังกรด า เเหง่นี้มเีรือ่งเลา่ขานตอ่ตอ่



 

กันมาวา่ ในอดตีมคีนพบเห็นมังกรด าปรากฏกายใตน้ ้าบา้ง ผุดขึน้มาจากสระน ้าบา้ง บรรยากาศ

ภายในสวนนัน้เงยีบสงบและงดงามดว้ยบงึน ้าใสสะอาดสะทอ้นภาพทวิทัศน์ของเทอืกเขาหมิะ

มังกรหยกไดอ้ย่างชดัเจน ว่ากันว่าทวิทัศน์ของเทอืกเขาหมิะมังกรหยกทีม่องจากบรเิวณ สระ

มังกรด าเป็นหนึง่ในทวิทัศน์ทีง่ดงามทีส่ดุของจนี 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร เมนู…สุกีป้ลาแซลมอน 

ทีพ่กั Feng Huang Yang Sheng Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงลีเ่จยีง) 

 

วนัทีส่าม เมอืงเกา่ซู่เหอ - สะพานแกว้ลีเ่จยีง – หมูบ่า้นไป๋ซา - เมอืงเกา่ลีเ่จยีง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู ่เมอืงโบราณซู่เหอ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี อกีเมอืงโบราณทีม่ชี ือ่เสยีง

ของลีเ่จียง โดยเมอืงเก่าซู่เหอนัน้เป็นหนึ่งในเขตเมอืงเก่าของเมอืงลีเ่จียง เป็นทีอ่ยู่ของชน

เผ่านาซทีีไ่ดร้ับการแนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีสมัยกอ่นซูเ่หอเป็นสถานีส าคัญของเสน้ทางสายไหม

ใต ้เป็นตลาดขายสง่เครือ่งหนัง เงนิ และใบชา ฯลฯ และไดร้ับการรักษาเป็นดัง้เดมิไวอ้ย่างด ีมี

ความเป็นธรรมชาตใิหนั้กท่องเทีย่วทีม่าเยอืนไดด้ืม่ด ่าชืน่ชม 

น าท่านเดินทางสู่ สะพานแกว้ลีเ่จยีง  สะพานนี้อยู่บนหุบเขา หุบเขาลึกที่ทรุดตัวลงใน

ระหว่างการเคลื่อนยา้ยของอาคารโลกในช่วงยุคน ้าแข็งในไตรมาสที่สี่ของลา้นปีที่ผ่านมา 

สะพานยาว 137 เมตร   กวาง 4 เมตร  จุดสูงจากใตหุ้บเขา 97 เมตร ไดช้ือ่ว่าเป็น สะพาน

แกว้แขวนทีสู่งทีสุ่ดในทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอืของมณฑลยูนนาน มคีวามสงู 2,880 เมตร

จากระดับน ้าทะเลและสามารถบรรทุกรถบรรทุกได ้16 ตัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร  

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นไป๋ซา หมู่บา้นขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่ห่างจากตัวเมอืงไปทางเหนือ 8 

กโิลเมตร เดมิเป็นเมอืงหลวงเก่าของลีเ่จียง เคยเป็นศูนยก์ลางทางการเมอืง เศรษฐกจิ และ

วัฒนธรรมของลีเ่จยีงในสมัยราชวงศซ์ง่และราชวงศห์ยวน กอ่นจะยา้ยเมอืงหลวงมาอยู่ทีต่า้เห

ยยีน หรอืเมอืงเกา่ลีเ่จยีงในปัจจุบัน 

น าท่านชม เมอืงโบราณลีเ่จยีง (Ancient Town of Lijiang) เมืองเก่ากว่า 800 ปี ที่มี

สถาปัตยกรรม ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมแตกตา่งไปจากเมอืงโบราณอืน่ๆ ของจนี เนื่องจาก

เป็นเมอืงทีเ่ป็นทีต่ัง้รกรากของชาวหน่าซ ีหรือนาซ ีมาตัง้แต่สมัยโบราณ เมอืงนี้ยังไดร้ับการ

ขนานนามวา่ "เวนสิแหง่ตะวนัออก" และเป็นเมอืงมรดกโลกอกีดว้ย และเมอืงโบราณลีเ่จียง



 

เองก็ยังคงรักษาความงามในอดตีไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีมทีางเดนิทีป่ดูว้ยหนิอัดแน่น อาคารไมแ้บบ

จนีโบราณ ล าธารทีไ่หลผ่านเกอืบทุกหลังคาเรอืน สะพานโคง้หนิเกา่แก่ ตน้หลวิรมิล าธารที่

กิง่ใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมอืงเก่าจะมาบรรจบกันที ่ตลาดสีเ่หลีย่ม 

“ซือ่ฟางเจยี” ศนูยก์ลางการซือ้ขายสนิคา้ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร  

ทีพ่กั  Feng Huang Yang Sheng Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงลีเ่จยีง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่  สนามบนิลีเ่จยีง – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิลีเ่จยีงซานยี ่เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ 

10.00 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ สายการบนิ Lucky Air เทีย่วบนิที ่8L825 

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิประมาณ 2.25 ชม.) มบีรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด บนเครือ่ง แตไ่ม่รวมอาหาร 

ทางสายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารบนเครือ่ง 

11.25 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

 

หมายเหตุ... การจ าหนา่ยสนิคา้ประเภทขนม ของฝากของไกดท์อ้งถิน่หรอืหวัหนา้ทวัรเ์ป็นกจิกรรม

สว่นตวัทีไ่มไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบับรษิทัทวัรแ์ตป่ระการใด การอุดหนุนสนิคา้เป็นไปตามความสมคัรใจและ

ความพงึพอใจของทา่น  หากเกดิกรณีสนิคา้ทีไ่ดร้บัไม่ตรงกบัทีส่ ัง่ไว ้หรอืจ านวนสนิคา้ไม่ตรงกบัที

ส ัง่ หรอืไม่ไดร้บัความสะดวก กรุณาตดิตอ่ไกดผ์ูข้ายโดยตรง หรอืผ่านหวัหนา้ทวัรเ์ทา่น ัน้  บรษิทัฯ 

ไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใด ๆ กบัการจ าหนา่ยขนมบนรถของไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรท์ ัง้ส ิน้  ทางบรษิทัฯ ของ

สงวนสทิธิใ์นการรบัเปลีย่นหรอืคนืสนิคา้แทนไกดท์อ้งถิน่ในทุกกรณี 

เงือ่นไขและราคา ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี  

และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา 

ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

***หากมกีารจองต ัว๋ภายใน กรุณาแจง้ใหท้ราบกอ่นจองทกุคร ัง้ 

(มฉิะน ัน้ทางเราจะไมร่บัผดิชอบหากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ)*** 



 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอายุ 2-18 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว  

จา่ยเพิม่ 

17 - 20 พฤศจกิายน 2562 15,999.- 15,999.- 3,900.- 

24 - 27 พฤศจกิายน 2562 15,999.- 15,999.- 3,900.- 

1 – 4 ธนัวาคม 2562 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

8 - 11 ธนัวาคม 2562 วนั

รฐัธรรมนูญ 
16,999.- 16,999.- 3,900.- 

15 - 18 ธนัวาคม 2562 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

22 - 25 ธนัวาคม 2562 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

29 ธนัวาคม 62 – 1 มกราคม 63 

ปีใหม ่
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 กุมภาพนัธ ์63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

9 – 12 กุมภาพนัธ ์63 วนัมาฆบูชา 17,999.- 17,999.- 3,900.- 

16 - 19 กุมภาพนัธ ์63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

23 - 26 กุมภาพนัธ ์63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

1 - 4 มนีาคม 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

8 - 11 มนีาคม 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

15 - 18 มนีาคม 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

22 - 25 มนีาคม 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

29 มนีาคม – 1 เมษายน 63 16,999.- 16,999.- 3,900.- 

5 - 8 เมษายน 63  วนัจกัร ี 17,999.- 17,999.- 3,900.- 

12 - 15 เมษายน 63  วนัสงกรานต ์ 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.- 
 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 300 หยวน (1,500 บาท) /ทรปิ/ทา่น 

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น (เด็กช าระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

ราคาส าหรบัลูกคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ หกัคา่ต ัว๋ออกคนละ 3,500 บาท 

ราคาเด็กทารก (อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์นบัจากวนัเดนิทางกลบั) ราคาคนละ 4,000 บาท 



 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด และ คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่  

✓ ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ( หอ้งพักได ้2 ท่าน ในกรณีทีเ่ดนิทางดว้ยกัน 3 ท่าน ทางโรงแรม

จัดหอ้งพักใหท้่านแบบ 2 เตยีงและมเีตยีงเสรมิใหท้่าน 1 เตยีง ) 

✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามทีร่ายการระบ ุ

✓ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามทีร่ายการทัวรร์ะบุ 

✓ คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

✓ คา่ รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม์ 

✓ กระเป๋าเดนิทางน ้าหนักตามทีส่ายการบนิก าหนด ท่านละ 20 กโิลกรัม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

× คา่ธรรมเนยีมวซ่ีาเดีย่วเขา้ประเทศจนี แบบธรรมดา 4-7 วนัท าการ ทา่นละ 1,650 บาท /// 

วซ่ีาจนีแบบดว่น 2 วนัท าการ ทา่นละ 3,000 บาท (ในกรณีทีท่างสถานทูตมกีารปรบัราคาคา่

วซ่ีาเดีย่ว ทางบรษิทัขอปรบัเปลีย่นค่าวซ่ีาตามประกาศการเปลีย่นทีส่ถานทูตก าหนด) **

กรุณาเผือ่เวลาในการสง่เอกสารใหท้างบรษิทัจดัเตรยีมเพือ่ยืน่วซ่ีาดว้ย** 

× คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

× คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ เครือ่งดืม่ คา่อาหาร คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี ฯลฯ 

× คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

× กรุณาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ รวม 300 หยวน หรอื 1,500 บาท ตอ่คน (เด็ก

ช าระทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

× คา่ทปิของหวัหนา้ทวัรไ์ทย 300 บาท ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

× ค่า VAT 7% หักภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงนิที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิม่ และหัก ณ ทีจ่่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออก

ใหภ้ายหลัง ขอสงวนสทิธิอ์อกใบเสร็จทีถู่กใหก้ับบรษัิททัวรเ์ท่านัน้ 

× คา่ทัวรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทัวรป์กต ิ

เง ือ่นไขการท าการจอง และช าระเงนิ 

1. ในการจองครัง้แรก ช าระมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด (ภายใน 3 วัน หลังจากท าการ

จอง) พรอ้มสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหก้ับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย 

2. ส่งหนังสอืเดนิทางตัวจรงิ, พรอ้มรูปถ่าย จ านวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวซี่าจีนในหัวขอ้ดา้นล่าง) 

และเอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์ใหก้ับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย ก่อนเดนิทาง 15 วัน **กรณียืน่

ดว่น 2 วันท าการ ช าระคา่สว่นตา่งเพิม่ 1,500 บาท (อัตราดังกลา่วขา้งตน้ ส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทาง

ไทยเท่านัน้) 

3. ช าระสว่นทีเ่หลอื กอ่นเดนิทาง 20 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร ์อาทติย ์และวันหยุดราชการ) 

 

 

 

 



 

เง ือ่นไขการจอง และยกเลกิทวัร ์  

1. แจง้จ านวนผูเ้ดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมัดจ างวดแรก ท่านละ 10,000.- บาท ขึน้อยู่กับโปรแกรมทัวรท์ี่

ท่านเลอืกจอง หากท่านยกเลกิหลังการช าระคา่มัดจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถคนืคา่มัดจ าใหท้่าน

ในทุกกรณี แตท่่านสามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาใชส้ทิธิแ์ทนได ้โดยไม่ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายใดๆ 

2. ช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอื ก่อนการเดนิทาง 20 วัน หากท่านยกเลกิหลังการช าระค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ 

ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ทัง้หมด หรือบางส่วนใหท้่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู ้

เดนิทางใหม่มาใชส้ทิธิแ์ทนได ้โดยเสียค่าใชจ่้ายบางส่วนเพิ่ม เช่น ค่าวีซ่าส าหรับผูท้ี่มาแทนท่าน 

และคา่เปลีย่นชือ่ทีต่อ้งจ่ายใหก้ับสาการบนิ 

3. เมื่อท่านเลือกวันเดนิทาง และไดว้างเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมดแลว้ ท่านไม่สามรถเลื่อนการ

เดนิทางได ้หรอืเปลีย่นโปรแกรมทัวรไ์ด ้การเลือ่นหรอืเปลีย่นโปรแกรมทัวรเ์ท่ากับการยกเลกิทัวร ์ซึง่

ทางบรษัิทฯ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทัวร ์หรอืเงนิมัดจ าทัวรใ์หท้่านได ้

เอกสารในการยืน่วซ่ีาเดีย่ว 

เอกสารในการท าวซ่ีาจนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน 

หมายเหตุ : หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร ช ารุดใดๆ ทัง้สิน้ ถา้เกดิการช ารุด เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-

ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได ้

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม 

3. รูปถ่ายหนา้ตรง ถ่ายจากรา้นถ่ายรูป จ านวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลังสขีาวเท่านัน้!!  

ขอ้หา้ม : หา้มแม็ครูป, หา้มรูปเป็นรอย, หา้มเป้ือน, หา้มยิม้, หา้มใสเ่สือ้สอีอ่น และสขีาว (หา้ม

ใส่เส ือ้คอกวา้ง แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเดีย่ว ชุดราชการ ชุดยูนฟิอรม์ชุดท างาน ชุด

นกัเรยีน นกัศกึษา), หา้มใสแ่วนตาสดี า หรอืกรอบแวน่สดี า, หา้มสวมใสเ่ครือ่งประดบัทุกชนดิ 

เช่น ต่างหู สรอ้ย กิป๊ตดิผม คาดผม เข็มกลดั เป็นตน้ รูปตอ้งเห็นคิว้ และใบหูท ัง้ 2 ขา้ง

ชดัเจน หา้มผมปิดหนา้รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสโีกดกั หรอืฟูจเิทา่น ัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์

หรอืรูปพริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน  

**ท่านทีป่ระสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วซีา่ กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สังกัดจัดมาพรอ้มกับการสง่

หนังสอืเดนิทาง 

4. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มูลจรงิใหค้รบ เพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง) 

5. กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

➢ เดนิทางพรอ้มพ่อแม่ / เดนิทางพรอ้มพ่อ หรอื แม่   

➢ ส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ) ทัง้นี้กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร (ใบเกดิ) ตัวจรงิ 

➢ ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่ 

➢ ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  

➢ กรณีชือ่ไม่ตรงกับสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 

➢ เดนิทางพรอ้มญาต ิ 

➢ ส าเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ทัง้นี้กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตัวจรงิ 

➢ ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่ 



 

➢ ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  

➢ กรณีชือ่ไม่ตรงกับสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 

➢ ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าทีเ่ขตหรอือ าเภอเท่านัน้ 

6. ผูเ้ดนิทางทีช่ ือ่เป็นชาย แต่รูปร่าง หนา้ตาเป็นหญงิ (สาวประเภทสอง) ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ 

จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

➢ หนังสอืรับรองการท างาน เป็นภาษอังกฤษตัวจรงิเท่านัน้  

➢ หนังสอืชีแ้จงตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษตัวจรงิเท่านัน้ 

➢ ส าเนาบุ๊คแบงค ์อัพเดทยอดปัจจุบัน ขัน้ต ่า 100,000 บาท 

➢ ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้น 

➢ ตอ้งไปแสดงตัวตอ่หนา้ผูร้ับยืน่วซีา่ทีศ่นูยย์ืน่วซีา่จนีในวันยืน่วซีา่ 

7. กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

➢ ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตัวจรงิเท่านัน้!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต ่ากว่า 3 – 6 

เดอืน หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ย

ตนเอง 

➢ หนังสอืรับรองการท างาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจรงิ มตีราประทับและลายเซ็น 

➢ ส าเนาบุ๊คแบงค ์อัพเดทยอดปัจจุบัน ขัน้ต ่า 100,000 บาท 

➢ กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรส 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซ่ีาหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้

❖ หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน ท่านละ 5,210 บาท 

❖ หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดไดท้ีเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายขาย) 

ประเทศทีไ่มส่ามารถขอวซ่ีาจนีแบบดว่นได ้

ตา่งชาตฝิร ัง่เศส และประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี 

ลตัเวยีลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน 

สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยี 

8. กรณีหนังสือเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  เนื่องจากผูเ้ดนิทาง จะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี และตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-

Entry กอ่นท าการยืน่วซีา่ 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซ่ีา ดงัน ัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้ม

สง่ใหบ้รษิทัทวัร ์อยา่ง นอ้ย 10 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจ ศูนยย์ืน่วซี่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิ หรือเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร 

เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และบางครัง้บรษัิททัวรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทาง และยกเวน้การท าวซีา่จนี 

ท่านจะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิทฯ ไม่ทราบกฎ

กตกิาในรายละเอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหาย

ในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย์ 

 



 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

❖ คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหนา้ทัวร)์ 

❖ คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหัีวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

❖ คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ขอสงวนสทิธิไ์ม่ออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบ 2-

3 สัปดาหก์อ่นวันเดนิทาง 

หมายเหตุ 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆ ทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอืคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่คืน

เงนิคา่บรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

• บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

• รายการทัวร์นี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดร้ับการ

ยนืยันทีน่ั่งจากสายการบนิ และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้

อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

• มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

• หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และ

ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ บรษัิทฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหา

สถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆมาทดแทน โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง

พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

• ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายเพิม่จากท่าน เฉพาะกรณีทีท่่านไม่สามารถไปเขา้ชม

รา้นจ าหน่ายสนิคา้พื้นเมอืงตามโปรแกรมทัวร ์เช่น รา้นบัวหมิะ รา้นหยก รา้นผา้ไหม รา้นใบชา และ

รา้นไขมุ่ก ตามนโยบายสง่เสรมิการท่องเทีย่วและสรา้งรายไดใ้หท้อ้งถิน่ขององคก์ารท่องเทีย่วทอ้งถิน่ 

เพราะการเขา้ชมรา้นคา้เหล่านี้จะไดร้ับการสนับสนุนคา่ใชจ่้ายบางส่วนจากองคก์ารท่องเทีย่วทอ้งถิน่ 

ซึง่มผีลท าใหค้า่ทัวรท์ีท่่านจ่ายถูกลง  ดังนัน้หากท่านไม่เขา้ชมรา้นใดรา้นหนึง่ หรอืทัง้หมดย่อมสง่ผล

ใหค้่าทัวร์แพงขึน้เนื่องทางทัวร์ไม่ไดร้ับการสนับสนุนค่าใชจ่้ายที่เกดิการเขา้ชมรา้นคา้ฯ   ซึง่ทาง

บรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์พิม่จากท่าน  

• ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งซือ้ตั๋วโดยสารรถทัวร ์หรอืเครือ่งบนิภายในประเทศลว่งหนา้ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่

ของบรษัิท ฯ พรอ้มขอค ายนืยันว่ากรุ๊ปสามารถออกเดนิทางไดห้รือไม่ มเิช่นนัน้ทางบรษัิท ฯ จะไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

 



 

หนงัสอืเดนิทางทีไ่มส่ามารถใชเ้ดนิทางได ้ 

❖ หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุเหลอืไม่ถงึ 6 เดอืน หมายถงึหนังสอืเดนิทางทีใ่กลจ้ะหมดอายุ หากนับจาก

วันทีต่อ้งใชเ้ดนิทางจนถงึวันหมดอายุ ถา้นอ้ยกว่า 6 เดอืนถอืว่าใชเ้ดนิทางไม่ได ้ท่านตอ้งไปท าเลม่

ใหม่ทันท ี

❖ หนังสอืเดนิทางทีช่ ารุด หมายถงึหนังสอืเดนิทางทีม่สี่วนใดส่วนหนึง่ขาดหายหรอืช ารุด เชน่ หนา้แรก

ทีม่รีูปและรายละเอยีดของผูเ้ดนิทางมรีอยฉีกขาด หรือขูดขดี หรือมกีารแตม้สหีรือหมกึจนท าใหไ้ม่

สามารถมองเห็นรายละเอยีดไดค้รบถว้น หนา้ในเลม่หนังสอืเดนิทางขาดหายทัง้หนา้ หรอืบางสว่น ใช ้

กาวตดิหนา้ใดหนา้หนึง่ในเล่มจนไม่สามารถเปิดดรูายละเอยีดได ้ลว้นถอืว่าเป็นหนังสอืเดนิทางช ารุด

ทีไ่ม่สามารถใชเ้ดนิทางได ้

หมายเหตุ เพือ่หลกีเลีย่งขอ้ผดิพลาดในเรือ่งเอกสารการเดนิทาง ซึง่อาจยงัผลใหผู้เ้ดนิทางไม่

สามารถเดนิทางตามก าหนดได ้ กรุณาส่งหนงัสอืเดนิทางเล่มจรงิของผูเ้ดนิทางมาใหบ้รษิทัฯ 

ตรวจสอบและจดัเตรยีมแบบฟอรม์เขา้ ออกประเทศใหเ้รยีบรอ้ย โดยเจา้หนา้ทีจ่ะคนืหนงัสอืเดนิทาง

ใหท้า่นทีส่นามบนิในวนัเดนิทาง ส าหรบัทา่นผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางตดิตวัไปสนามบนิในวนั

เดนิทาง กรุณาตรวจเช็คอกีคร ัง้ก่อนเดนิทางไปสนามบนิ ว่าไม่หยบิผดิเล่ม ไม่หมดอายุ และไม่

ช ารุด บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ หากหนงัสอืเดนิทางของท่านมปีัญหาดงักล่าวจนท าใหท้่าน

เดนิทางไมไ่ด ้

 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 

 


