
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก           กรุงเทพฯ – ลีเ่จียง                                                                 (-/-/เยน็)            

10.00 น. สมาชิกพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ W สายการ
บินลกักี ้แอร์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

13.15 น.      เหิรฟ้าสู่ เมืองล่ีเจียง โดยสายการบินลกักี ้แอร์ เท่ียวบินท่ี 8L826 
                    (ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง สายการบินมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
16.30 น. ถึง สนามบินล่ีเจียงซานยี่ เมือง ล่ีเจียง ประเทศจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแล้ว (เวลาท่ีจีนเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) เมืองลี่เจียง เป็นเมืองซ่ึงตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีมีทศันียภาพงดงาม เป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวหน่าซี 



ถือเป็นชนกลุ่มนอ้ยท่ีมีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง คือ การ
มีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ นอกจากนั้นยงัมีอกัษรภาพอนัเป็นเอกลกัษณ์อีกดว้ย 

เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร   
พกั                GREEN MELODY HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง     ลีเ่จียง – จงเตีย้น – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตีย้น           (เช้า/เที่ยง/เยน็)                                                                                                                                                           

เช้า  บริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
เดินทางสู่  แชงกรีล่า หรือ เดิมมีช่ือว่า เมืองจงเตี้ยน (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม.) เป็นชุมชนเก่าของชาวทิเบต มี
ช่ือเสียงจากวรรณกรรมบันลือโลก LostHorizons ของ เจมส์ ฮิลตนั ในปี ค.ศ. 1933 จงเตี้ยน หรือ แชงกรี
ล่า ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน เขตปกครองพิเศษของชาวทิเบตต๋ีชิง บนท่ีราบในวงลอ้ม
ของขุนเขา ลักษณะภูมิประเทศของจงเต้ียน เป็นท่ีราบทุ่งหญ้า มีภูเขาล้อมรอบ ค าว่า “จง” นั้ นหมายถึง
ศูนย์กลางหรือส่ิงท่ีกวา้งใหญ่อันเป็นศูนย์กลางส่วน  “เตี้ยน” นอกจากจะแปลว่าทุ่งหญ้าแล้ว ยงัแปลว่า 
อาณาจกัร ได้ด้วย ในปี พ.ศ 2545 รัฐบาลจีนได้เปล่ียนช่ือเมืองจงเต้ียนอีกคร้ัง จากเดิมท่ีมีช่ือในภาษาทิเบต
วา่ “เจี้ยนถัง” เป็น “แชงกรี-ล่า” ภาษาจีนออกเสียงวา่ “เซียงเกอ หลี ลา (Xiang Ge Le La) แปลว่า ท่ีซ่ึงสุริยนั
จนัทราประทบัในดวงจิต เมืองจงเต้ียนนั้นเป็นถ่ินฐานของชาวทิเบตซ่ึงตามชานเมืองยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ของ
บา้นท่ีก่อดินข้ึนเป็นตึกส่ีเหล่ียม แต่งดว้ยไมซุ้งขนาดใหญ่ ผูค้นยงัแต่งกายชุดพื้นเมือง 

กลางวนั   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
ช่องแคบเสือกระโจน เป็นช่องหุบเขาเหนือแม่น ้าแยงซี ในมณฑลยนูนาน ประเทศจีน ตั้งอยูร่ะหวา่งทางแยกของ
เมืองล่ีเจียงและเมืองจงเต้ียน ห่างจากเมืองล่ีเจียงไปทางเหนือ 60 กิโลเมตร เป็นหุบเขาในช่วงท่ีแม่น ้ าแยงซีไหล
ลงมาจากจินซาเจียง (แม่น ้ าทรายทอง) น ้ าบริเวณน้ีไหลเช่ียวมากเกิดจากความลาดชนัของโตรกผาสองขา้งท่ีลด
ระดบัลงอยา่งรวดเร็วและช่องแคบท่ีบีบแคบลงอยา่งฉบัพลนัช่วงท่ีแคบท่ีสุดมีความกวา้งเพียง 30 เมตร ยาว 15 
กิโลเมตร ต าแหน่งท่ีตั้งอยู่ในบริเวณท่ีแม่น ้ าไหลผ่านระหว่างภูเขาหิมะมงักรหยกท่ีสูง 5,596 เมตร และภูเขา
หิมะฮาป๋าท่ีสูง 5,396 เมตร ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีน ้าไหลเช่ียวและอยูใ่ตห้นา้ผาสูง 2,000 เมตร ผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณน้ีมี
จ านวนเพียงเล็กนอ้ย ส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองชาวหน่าซีโดยจะอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นเล็กๆบริเวณใกลเ้คียงและหา
เล้ียงชีพโดยการเพาะปลูกและรับจา้งน าทางคนต่างถ่ิน เมืองโบราณจงเตีย้น อยูใ่นเมืองแชงกรีล่า บา้นเรือนส่วน
ใหญ่จะเป็นบา้นไมใ้นสไตล์ทิเบต ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อตอ้งการส่ือให้นักท่องเท่ียว ไดเ้ขา้ใจถึงความเป็นมาและ
ยอ้นเวลาไปสู่อดีตของแชงกรีลา เมืองเก่าจงเต้ียน ตั้งอยูติ่ดกบัยอดเขาเล็ก ๆ ซ่ึงบนยอดเขานั้นมี กงลอ้มนตย์กัษ์
สูงกวา่ 3 ชั้นอยู ่ชาวธิเบตและนกัท่องเท่ียว นิยมไปหมุนกงลอ้น้ีเพื่อความเป็นสิริมงคล 

เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร   
พกั               GRACE HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่าม      วดัลามะซงจ้านหลนิ – หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงิน(รวมกระเช้า) – ลีเ่จียง – เมืองเก่าซู่เหอ – สระน า้มังกรด า                                              
           (เช้า/เที่ยง/เยน็)                                                                                                                                             

เช้า         บริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม 



วัดลามะซงจ้านหลิน ตั้งอยู่เชิงเขา อยู่ห่างจากเมืองจงเต้ียนไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร มีพระลามะจ า
พรรษามากกวา่ 700 รูป สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1679 (พ.ศ.2222) สร้างข้ึนโดยดะไลลามะองคท่ี์ 5 ในช่วงศตวรรษท่ี 
18 สมยัจกัรพรรดิคงั ซีแห่งราชวงศชิ์ง มีรูปแบบคลา้ยพระราชวงัโปตาลาท่ีเมืองลาซาเมืองหลวงของทิเบต แต่
ยอ่ส่วนลงมา   มีการเปรียบเทียบวา่ "หากพระราชวงัโปตาลาเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวทิเบต วดัจงซานหลินก็
เป็นศูนยก์ลางแห่งศรัทธาของชาวพุทธบริเวณท่ีราบสูงทิเบตนัน่เอง หุบเขาพระจันทร์สีน ้าเงิน (The Valley of 
Blue moon) เป็นสถานท่ี ซ่ึงมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดปี มี ช่ือเรียกอีกว่า ภู เขาหิมะสือข่า (Shika Snow 
Mountain) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของแชงกรี-ลา เช่ือกนัวา่เป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิ ประกอบดว้ย 13 ยอดเขา เรียงราย
ต่อกนัลกัษณะคลา้ยมงักร เป็นหุบเขาท่ีมีทศันียภาพงดงามมาก ใหท้่าน นัง่กระเชา้สู่ จุดชมววิหุบเขาพระจนัทร์สี
น ้ าเงิน สูงกว่าระดบัน ้ าทะเลประมาณ 3,960 เมตร หากว่าไหนฟ้าใส จะมองเห็นยอดภูเขาหิมะมงักรหยกและ
ยอดภูเขาหิมะเหม่ยล่ีใหท้่านชมทศันียภาพอสัวยงามของทิวทศัน์เบ้ืองล่างและชมกุหลาบพนัปีหลากสายพนัธ์ุ  

กลางวนั     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
เดินทางกลบัสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม.) ร้านบัวหิมะ และ ศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจีน นวดฝ่าเทา้
เพื่อสุขภาพผอ่นคลายความเม่ือยลา้กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้ าใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถงัหรือท่ีรู้จกักนั
ดีในช่ือ ครีมบวัหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกดัต่อยเป็นยาสามญัประจ าบา้น 
เมืองเก่าซู่เหอ เป็นยา่นเมืองเก่าท่ีอยูห่่างจากยา่นเมืองเก่าหลกัใจกลางล่ีเจียงไป 4 ก.ม. เป็นยา่นชุมชนเก่าท่ีสุด
แห่งหน่ึงของชาวหน่าซี ท่ีน่ีเป็นทางผ่านของ เส้นทางสายชาและม้า ซ่ึงเป็นเส้นทางการคา้โบราณท่ีส าคญั
เช่นเดียวกบัเส้นทางสายไหม ปี 1997 ยา่นเมืองเก่าล่ีเจียงไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ซ่ึงขอบเขตรวมยา่นเมือง
เก่าซู่เหอและไป๋ซาเขา้ไปดว้ย ท่ีน่ีมีค่าเขา้ชม 40 หยวน ซ่ึงรวมพิพิธภณัฑ์เส้นทางสายชาและมา้ซ่ึงอยู่ดา้นใน
ดว้ย สระน า้มังกรด า มีท่ีมาจากต านานเล่าขานวา่ในอดีตมีคนพบเห็นมงักรด าปรากฏกายใตน้ ้ าบา้ง ผุดข้ึนมาจาก
สระน ้ าบ้าง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามด้วยบึงน ้ าใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทัศน์ ของ
เทือกเขาหิมะมงักรหยกไดอ้ยา่งชดัเจน วา่กนัวา่ทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกท่ีมองจากบริเวณสระมงักร
ด าเป็น หน่ึงในทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสุดของจีน 

เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร   
พกั               GREEN MELODY HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่           หุบเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) – SHOW IMPRESSION LIJIANG – พระจันทร์สีน า้เงิน – อุทยานน า้
หยก  – เมืองโบราณลีเ่จียง                  (เช้า/เที่ยง/เยน็)                

เช้า         บริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
ภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นเทือกเขาขนาดเล็กท่ีอยูใ่กลก้บัเมืองล่ีเจียง ในมณฑลยูนนาน ทางตะวนัตกเฉียงใตข้อง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดมีช่ือว่า ช่านจึโต่ว ภูเขาหิมะมังกรหยก สู่จุดชมวิวสูงสุดจาก
ระดบัน ้ าทะเล 4,506 เมตร ซ่ึงท่านสามารถสัมผสัหิมะท่ีปกคลุมอยูต่ลอดทั้งปีอยา่งใกลชิ้ด เพื่อชมทิวทศัน์และ
ธรรมชาติบนจุดท่ีสูงท่ีสุด และสวยงามท่ีสุด ตลอดสองขา้งทางท่ีข้ึนยอดเขา ทิวเขาแห่งน้ีเม่ือมองจากระยะไกล 
จะเห็นเป็นลกัษณะ คลา้ยมงักรขาว ก าลงัล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งน้ีจึงไดช่ื้อว่าภูเขาหิมะมงักรหยก ***
หมายเหตุ หากมีการประกาศปิดกระเช้าไฟฟ้า อันเน่ืองมาจากสภาพอากาศ หรือเหตุผลอ่ืนใด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมท่องเที่ยวอ่ืนแทนจะไม่มีการคืนค่าบริการ  *** SHOW IMPRESSION 
LIJIANG เป็นอีกหน่ึงผลงานโบวแ์ดงของผูก้  ากบัมือทอง จางอีโ้หมว ซ่ึงเป็นผลงานช้ินท่ีสองต่อจากผลงานช้ิน



แรกIMPRESSION LIU SAN JIE ท่ีเมืองหยางซั่วประสบความส าเร็จเวทีการแสดงถูกสร้างข้ึนบริเวณใกลก้บั
ภูเขาหิมะมังกรหยกเหนือระดับน ้ าทะเล 3,100 เมตร โดยใช้วิวจริงของภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง
ประกอบการแสดง การแสดงในภาคน้ีจะเป็นการสะท้อนเร่ืองราวท่ีเก่ียวโยงกับภูเขาหิมะมังกรหยก อัน
ศกัด์ิสิทธ์ิ และประเพณีของชนกลุ่มน้อยของเมืองล่ีเจียง ใช้ทีมนกัแสดงชนกลุ่มนอ้ยพื้นเมืองกวา่ 600 คน เป็น
การแสดงในสถานท่ีจริงท่ียิ่งใหญ่ท่ามกลางภูเขาหิมะ  การแสดงชุดน้ีใช้ทุนสร้างกว่า 250 ลา้นหยวน เป็นชุด
การแสดงในสถานท่ีจริงสุดอลงัการอีกชุดหน่ึงท่ีผูไ้ปเยือนเมืองล่ีเจียงไม่ควรพลาด ***หมายเหตุ โชว์นี้เป็นการ
แสดงโชว์ละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันน้ันๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ท าให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัด
รับผดิชอบเพียงจัดโชว์พืน้เมืองชุดอ่ืนหรือไปสถานทีอ่ื่นทดแทนเท่าน้ัน หากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืน
ค่าบริการ*** 

กลางวนั     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
พระจันทร์สีน ้าเงิน (Blue Moon Valley) (รวมรถราง)สวรรค์แดนใตแ้ห่งล่ีเจียง ตั้งอยู่ใกลก้บัภูเขาหิมะมงักร
หยก เมืองล่ีเจียง มณฑลอวิ๋นหนาน ทางใตข้องประเทศจีน รายลอ้มดว้ยขนุเขาสูงตระหง่าน ผนืน ้ าสีฟ้ามรกตใน
ทะเลสาบ ตดักบัภูเขาหิมะมงักรหยกสุดยิ่งใหญ่ท่ีอยู่ด้านหลงั ท าให้สถานท่ีแห่งน้ีสวยงามจนเกินจะบรรยาย
ได ้ดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวอยากมาเห็นดว้ยตาสักคร้ังในชีวิต อุทยานน ้าหยก (Jade Dragon Village) เป็นอุทยาน
เล็กๆ ตั้ งอยู่ไม่ห่างจาก ภูเขาหิมะมังกรหยกมากนัก และห่างจากตัวเมืองล่ีเจียง 15 กิโลเมตร ท่ีอุทยานน้ีมี
ทิวทศัน์ท่ีสวยงามมากๆ ดา้นหลงัเป็นภูเขาหิมะมงักรหยก ส่วนดา้นหนา้อุทยานก็เป็นบ่อน ้ าใสเป็นสีเขียวมรกต 
ซ่ึงแหล่งน ้ าตรงน้ีเป็นตน้ก าเนิดในเมืองล่ีเจียงดว้ย เป็นน ้ าท่ีไหลลงมาจากภูเขาหิมะ ตน้ไมย้กัษอ์ายุกวา่พนัปี ซ่ึง
ในอุทยานน ้ าหยกน้ีจะมี บ่อน ้ าผุดศกัด์ิสิทธิ ซ่ึงเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวน่าซีอยูด่ว้ยกนักบัรูปสักการะของ
เทพเจา้ผูคุ้ม้ครองภูเขาหิมะมงักรหยก ตามความเช่ือในวฒันธรรมตงปาของชาวน่าซีบริเวณอุทยานน ้ าหยก 
สายน ้าไดใ้ห้ก าเนิดน ้าตกมงักร 3 ชั้น เมืองโบราณลีเ่จียง  ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก
ทางวฒันธรรมและธรรมชาติ เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม ค.ศ. 1997 ก่อตั้งข้ึนในปลายราชวงศ์ซ่องใต้ ต้นราชวงศ์
หยวน ท่ีชาวมองโกลไดข้ยายอาณาเขตเขา้มาปกครองจีน ชมความงามของเมืองโบราณท่ีมีประวติัยาวนานมาก
วา่ 800 ปี  เคยเป็นจุดแลกเปล่ียนคา้ขายสินคา้ตามเส้นทางสาย TEA HORSE ยา่นเมืองเก่าน้ีมีช่ือเสียงจากคูคลอง
และสะพานท่ีมีอยู่มากมาย จนได้รับการขนานนามว่า “เวนิสตะวันออก” ซ่ึงยงัคงความงามในอดีตไวอ้ย่าง
สมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไมแ้บบจีนโบราณ ตน้หลิวริมธารท่ียงัคงปลิวไปมาตามสายลม ล าธารน ้ าท่ีไหลผ่าน
เมืองแห่งน้ี  

เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร   
พกั               GREEN MELODY HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่ห้า           ลีเ่จียง – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)                                                       (เช้า/-/-)                

  เช้า         บริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานล่ีเจียงซานยี ่เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ  
10.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการลกักี ้แอร์ เทีย่วบินที ่8L 825 
11.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัด์ิภาพทุกท่าน 

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



ก าหนดการเดนิทาง        
วนัเดินทาง ผู้ใหญ่พกั2ท่าน 

ท่านละ 
ราคาเด็กต้องอายุต ่ากว่า  

12 ปี 
พกัเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

08-12 // 15-19 มกราคม 2563 16,555 บาท 16,555 บาท 4,000 บาท 

05-09 //12-16 //19-23 กุมภาพนัธ์ 2563  16,555 บาท 16,555 บาท 4,000 บาท 

26 กุมภาพนัธ์ – 01 มีนาคม 2563 16,555 บาท 16,555 บาท 4,000 บาท 

04-08 // 11-15 // 18-22 // 25-29 มีนาคม 2563 16,555 บาท 16,555 บาท 4,000 บาท 

08-12 // 15-19 เมษายน 2563 18,555 บาท 18,555  บาท 5,000 บาท 

01-05 //22-26 เมษายน 2563  16,555 บาท 16,555 บาท 4,000 บาท 

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 16,555 บาท 16,555 บาท 4,000 บาท 

06-10 // 13-17 // 20-24 //27-31 พฤษภาคม  2563  16,555 บาท 16,555 บาท 4,000 บาท 

03-07 // 10-14 //17-21 //24-28 มิถุนายน 2563  16,555 บาท 16,555 บาท 4,000 บาท 
 

** หมายเหตุ **  
รายการท่องเท่ียวในคร้ังน้ี ก าหนดใหมี้การเขา้ร้านขายสินคา้พื้นเมืองและของข้ึนช่ือของประเทศจีน  คือ  ร้านบวัหิมะ ศูนยส์มุนไพรจีน ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ ร้านทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวน
ทุกท่านเขา้ชม อยา่งนอ้ย 1 ชม. ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 
** หากท่านไม่ต้องการเข้าร้านดังกล่าว กรุณาแจ้งทางบริษัททวัร์ เพ่ือท าการเปลี่ยนแปลงราคาทวัร์ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัทางบริษัทฯที่เมืองจีนจะ

เป็นผู้ก าหนดราคาที่เปลีย่นแปลงในกรณนีี้ 

 

อตัราค่าบริการรวม 

ค่าตั๋วเคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลบั พร้อมคณะช้ันทศันาจรตามรายการ  

ค่าน า้หนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กโิลกรัม / 1 ท่าน 

ค่าทีพ่กัตามระบุในรายการพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุหรือเทยีบเท่า 

ค่าอาหารตามทีร่ะบุอยู่ในรายการ 

ค่าจ้างหัวหน้าทวัร์ไทย และไกด์ท้องถิ่น 

ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเทีย่วที่ระบุตามรายการ 

ค่าเข้าชมสถานทีต่่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ 

ค่าประกนัภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณเีสียชีวติ 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 กรณอียู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซ้ือตั๋วเดี่ยวทั้งนีขึ้น้อยู่กบัเง่ือนไขสายการบิน 

ค่าน า้หนักสัมภาระน า้หนักเกนิจาก 20 กโิลกรัม / 1 ท่าน ตามทีร่ะบุไว้ (ไม่รวมประกนักระเป๋า) 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการทีร่ะบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอนิเตอร์เน็ท ค่าทปิยกกระเป๋า ค่าทปิพนักงานเสิร์ฟต่างๆ  

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 



ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาติและค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอ่ืนๆทีพ่ึงใช้ประกอบส่วนตัว 

ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที ่นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ 

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

ค่าวซ่ีาจีนย่ืนปกติ 4 วนัท าการ เล่มละ 1,700 บาท 

ค่าทปิทีร่ะบุไว้ ชัดเจน ส าหรับ หัวหน้าทวัร์+ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ 
   ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง    
   **เด็กจ่ายทปิเท่ากบัผู้ใหญ่** 
 

กรุณาแจ้งรายละเอยีด 

กรุณาระบุลกัษณะห้องทีคุ่ณต้องการเพ่ือความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้อง 1 เตียง
ใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กบัผู้เข้าพกั 

หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหน่ึง ไม่สามารถคืนเงินได้    
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงเมนูอาหาร ในกรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน 

 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอย่างน้อย 1อาทติย์  หากท่านแจ้งช้า อาจท าให้ทางบริษัทฯไม่สามารถ
เตรียมการให้ท่านได้ทนั ต้องขออภัยในความไม่สะดวก  

ไม่สามารถเปลีย่นแปลงรายช่ือผู้เดินทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวนัเดินทาง ได้หลงัจากท าการออกตั๋วโดยสารแล้ว  
 

เง่ือนไขการจองทวัร์  

1.ช าระมัดจ าท่านละ 8,000 บาทหรือตามทีบ่ริษัทฯระบุ โดยโอนเข้าบัญชี ตามเอกสารเรียกเกบ็เงิน ภายใน1วนัหลงัการจอง 
(ขอสงวนสิทธ์ิงดรับเช็ค ทุกกรณ)ี (หากไม่ช าระตามก าหนดขอสวงวนสิทธ์ิทีจ่ะตัดสิทธ์ิการจองโดยไม่มีเง่ือนไข)  

2.ส่งหลกัฐานการช าระเงิน ทางไลน์ อเีมลล์ หรือ แอฟพลเิคช่ันอ่ืนๆ ตามช่องทางที่ท่านสะดวก 

3.ส่งเอกสารหน้าพาสปอร์ต ทีม่องเห็นข้อมูลชัดเจน ในช่องทางทีส่ะดวก ให้กบัทางเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

4.ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ กรุณาช าระก่อนการเดินทาง 25-35 วนั หรือตามวนัทีบ่ริษัทก าหนดในเอกสารเรียกเกบ็เงิน  
 

เง่ือนไขการยกเลกิทวัร์  

1. แจ้งขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนเงินเต็มจ านวนที่ท่านได้ช าระมาแล้ว  

2. แจ้งขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15-29 วนั คืนเงิน 50% ของราคาทวัร์ 

3. แจ้งยกเลกิทวัร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินที่ท่านช าระมาแล้วทุกกรณี 

4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปที่ทกีาร การันตีค่ามัดจ าที่
พกัโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เทีย่วบินน้ันๆ  

 

กรุ๊ปออกเดินทางได้ 
1. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ 20 ท่าน ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทวัร์) 

 
 
 



เง่ือนไขการให้บริการ 
 เทีย่วบิน, ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคัญ 

 บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดินทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเทีย่วเท่าน้ัน  

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบหากอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 6เดือน
และไม่สามารถเดินทางได้) 

บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ หากเกดิกรณคีวามล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, ภัย
ธรรมชาติอนัไม่สามรถควบคุมได้  

 บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายค่าทวัร์ที่ท่านได้ช าระมา
เรียบร้อยแล้ว 

 เน่ืองจากการซ้ือขายทวัร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบและไม่ท าการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่านใช้บริการจาก
ทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางม้ือ ไม่พกัทีเ่ดียวกบัทีจั่ดไว้ ไม่เทีย่วบางรายการ  

บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาทของ
นักท่องเทีย่วเอง หรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเล่ือนก าหนดเดินทางไปใช้ในคร้ังอ่ืนได้ 

 รายละเอยีดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลบัปรับเปลี่ยน รายการ อาหาร ทีพ่กั สถานที่ท่องเทีย่ว เพ่ือปรับให้
เหมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงน้ัน โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพ่ือให้ทุกอย่างเป็นไปด้วย
ความเหมาะสมและรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมดแล้ว 
 
 
 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอร์ตตอ้งมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  

หากเกิดขอ้ผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได ้ทางบริษทัฯไม่รับผดิชอบไดๆ   
ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางใหเ้ขา้ใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วประเทศจีนแบบกรุ๊ป 
(เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน) 

1. รูปถ่าย เฉพาะไฟล์รูปแสกนมาเท่าน้ัน ไม่ต้องปร้ินหรืออดัส่งตัวจริงมา   
2.ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน  

(ตอ้งชดัเจนเท่านั้น ลูกคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสปอร์ตตวัจริงมา และตอ้งถ่ายใหติ้ดทั้ง 2 หนา้ ดงัตวัอยา่ง) 
 
 
 
  



ตัวอย่างการถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ต  กรณย่ืีนวซ่ีาแบบกรุ๊ปท่องเทีย่ว 
 

 
เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วประเทศจีนแบบปกติ (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน) 
1. หนงัสือเดินทางมีอายนุบัจนถึงวนัเดินทางตอ้งไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 
3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พืน้หลังสีขาว เท่าน้ัน,หน้า

ตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิม้ , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเคร่ืองประดับ,  ไม่สวม
แว่นตาด า และไม่สวมเส้ือสีขาว , คนมุสลมิต้องเปิดให้เห็นใบหน้า*** ห้าม
ใช้คลปิ หรือ ลวดเยบ็ติดกบัรูป หรือ ท าให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิ
เสธไม่รับย่ืนวซ่ีาโดยเด็ดขาด *** 

4. ส าหรับผูท่ี้เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้ ยอ้นหลงัไม่เกิน 2 ปี ขอส าเนาหนา้
วซ่ีาจีนท่ีใชเ้ดินทางคร้ังล่าสุด (กรณีวซ่ีาจีนอยูใ่นหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ขอส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางเล่มเก่าและหนา้วี
ซ่าจีนท่ีใชเ้ดินทางคร้ังล่าสุดแนบมาดว้ย) 

5. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ RE-ENTRY ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง
เอกสารยืน่วซ่ีา และ หนงัสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 
เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

6. เอกสารกรอกขอวซ่ีา กรุณากรอกเอกสารใหค้รบถว้นเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง และ กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็น
จริงเก่ียวกบั สถานท่ีศึกษา สถานทีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น หมายเลขโทรศพัทท่ี์ท างาน หมายเลยโทรศพัทข์องญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบ
ได้ว่าให้ข้อมูลเทจ็ อาจมีการระงับการออกวซ่ีา เล่มทีม่ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

7. กรณีเด็ก , นกัเรียน , นกัศึกษา ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ) ตอ้งแนบส าเนาสูติบตัร  
8. กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดา



เดินทางไปดว้ย เขา้มาเพื่อเป็นหลกัฐานขอวซ่ีาดว้ย(สามารถขอไดท่ี้ เขต หรือ อ าเภอ ท่ีท่านอาศยัอยู ่
9. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียน

ระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และ บางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้ 
10. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทาง และ ยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตให ้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ 
ยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งการ
เดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

11. กรณีหนงัสือเดินทางคนต่างชาติ  ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้ เฉพาะคนต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้
ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เอกสารท่ีตอ้งเตรียมส าหรับหนงัสือเดินทางต่างชาติ 

 พาสปอร์ตตวัจริง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม 
 รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 
 ใบอนุญาตการท างาน 
 หนงัสือวา่จา้งในการท างาน 
 สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส มาดว้ย 

12. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับท าวซ่ีาใหท้่านในกรณีดงัตอ้งไปน้ี 
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือ แต่งหนา้ทาปาก 
 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช ้
 น ารูปถ่าย ท่ีมีววิดว้ยหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา รูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร์ 

หรือ รูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
13.  **กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
 
( MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................................SURNAME..................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
..........................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณย์ี........................... โทรศัพท์บ้าน................................มือถือ......................................... 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  



...........................................................................................................................................................................................................

.............................................................................. รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน 
 
ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................................... 
ต าแหน่งงาน............................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………...….....………………… 
...................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบั
ท่าน) 
 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่................ เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที.่......................เดือน.....................ปี........................ 
 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวนัที.่................ เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที.่................เดือน.......................ปี........................ 
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ท างาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพ่ือใช้ในการขอ
ย่ืนวซ่ีา 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  
ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ทีนี่ ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 

 


