
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 จีน ลี่เจียง 



 

 
 
 

 

 

ดินแดนเมืองเก่า สุดคลาสสิก เวนิ

สแห่งโลก ตะวันออก 

บินตรง เข้า-ออก ลี่เจียง โดย สายการบิน LUCKY AIR (8L) 

พัก โรงแรม 5 ดาว อาหารครบทุกม้ือ  

เมืองเก่าซู่เหอ สะพานแก้วลี่เจียง หมู่บ้านไป๋ซา นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาหิมะมังกรหยก อุทยานน้้าหยก ไป่ซุ่ยเหอหรือหุบเขา

พระจันทร์สีน้้าเงิน สระมังกรด้า เมืองเก่าลี่เจียง   

 

   ตารางเที่ยวบิน 

 

วันที่ ไฟล์ท ต้นทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

วันแรก 8L 826 กรุงเทพฯ (BKK) ลี่เจียง (LJG) 13:15 16:30 

วันทีส่ี่ 8L 825 ลี่เจียง (LJG) กรุงเทพฯ (BKK) 10:00 11:25 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกุลเงิน ไทยบาท (กรุ๊ปไซต์ 26 ท่าน) 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ต่อท่าน พักห้องคู่ พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

   1 ธ.ค.  – 4 ธ.ค. 62 12,900 

2,000 
   8 ธ.ค.  – 11 ธ.ค. 62 12,900 

 15 ธ.ค.  – 18 ธ.ค. 62 12,900 

 22 ธ.ค.  – 25 ธ.ค. 62 12,900 

   5 ม.ค. – 8 ม.ค. 63 12,900 
2,000 

 12 ม.ค. – 15 ม.ค. 63     12,900 



 

 
 
 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก  กรุงเทพฯ – ลี่เจียง  

 

 19 ม.ค. – 22 ม.ค. 63  12,900 

 26 ม.ค. – 29 ม.ค. 63  15,900 

   2 ก.พ. – 5 ก.พ. 63 15,900 

2,000 
   9 ก.พ. – 12 ก.พ. 63 14,900 

 16 ก.พ. – 19 ก.พ. 63  12,900 

 23 ก.พ. – 26 ก.พ. 63 12,900 

   1 มี.ค. – 4 มี.ค. 63 12,900 

2,000 

   8 มี.ค. – 11 มี.ค. 63 12,900 

 15 มี.ค. – 18 มี.ค. 63 12,900 

 22 มี.ค. – 25 มี.ค. 63 12,900 

 29 มี.ค. – 1 เม.ย. 63 13,900 

   5 เม.ย. – 8 เม.ย. 63 14,900 

2,000 
 12 เม.ย. – 15 เม.ย. 63 14,900 

 19 เม.ย. – 22 เม.ย. 63 13,900 

 26 เม.ย. – 29 เม.ย. 63 13,900 

ราคาห้องพักส าหรับ 3 ท่าน หรือเด็กอายุต  ากว่า 12 ปี ไม่มีส่วนลดเนื องจากเป็นราคาพิเศษ 

ราคาไม่รวม ค่าวีซ่าจีนแบบเดี ยว ส าหรับหนังสือเดินทางไทย 2,200 บาท ต่อท่าน (ช าระพร้อมเงินมัดจ า) 

ราคาไม่รวม ทิปคนขับรถไกด์ท้องถิ นและหัวหน้าทัวร์คนไทย 1,200 บาท ต่อท่าน  (ช าระพร้อมเงินงวดสุดท้าย) 



 

 
 
 

 

10:30 น. คณะพร้อมกันที  สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าประตูที่ 7 หรือ ประตู 8 

เคาร์เตอร์ สายการบินลัคกี้ แอร์ (8L) โดยมีเจ้าหน้าที จากทางบริษัท คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกใน

เรื องเอกสารการเช็กอิน และสัมภาระในการเดินทางให้กับทุกท่าน 

13:15 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ สนามบินลี่เจียง โดยสายการบิน ลัคกี้ แอร์ เที่ยวบิน ที่ 8L 826 ( 

ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั วโมง 30 นาที, ไม่มีอาหารเสริฟบนเครื อง, น  าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื อง ท่านละ 

1 ใบ น  าหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม และถือขึ นเครื องได้อีกท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ) 

 

 

 

 

16:30 น. เดินทางถึง สนามบินลี่เจียง (JLG) มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรเรียบร้อยแล้วน าท่านขึ นรถโค้ชที รอรับเดินทางเข้าสู่  “เขตเมืองลี่เจียง” (เวลาที เมืองลี เจียง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ช้าเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั วโมง แนะน าให้ทุกท่านปรับนาฬิกา ให้เป็นเวลาท้องถิ น

ทันทีที เดินทางไปถึงเพื อความเข้าใจที ตรงกัน เวลานัดหมาย)  ลี่เจียง เป็นเขตการปกครองที ประกอบด้วยส่วนที 

เป็นเขตเมืองและเขตชนบททางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีจ านวน

ประชากรประมาณ 1 ล้านคน มีย่านเมืองเก่าลี เจียงที มีชื อเสียงมาก ซึ งมีชื ออย่างเป็นทางการว่า เมืองเก่าต้าเห

ยียน 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร จากนั นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที พักเพื อเช็คอินและพักผ่อนตามอัทธยาศัย 

ที่พัก        DOOF RESORT HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สอง  เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าซู่เหอ – สะพานแก้วลี่เจียง – หมู่บ้านไป๋ซา 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 จากนั นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าซู่เหอ ตั งอยู่ในเขตเมืองเก่าของลี เจียง เป็นที อยู่ของชนเผ่าน่าซี และถือเป็น

หนึ งเมืองเก่าที มีชื อเสียงของลี เจียงที ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ในอดีตเมืองซู่เหอแห่งนี ถือเป็นเมืองส าคัญของ 



 

 
 
 

 

 การค้าขายสินค้าเครื องหนัง และชา ของเส้นทางการค้าสายไหมใต้ อิสระให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ เก็บภาพ

ที ระลึก หรือเลือกซื อของฝาก  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเดินทางชม สะพานแก้วลี่เจียง สะพานนี อยู่บนหุบเขาลึกที ทรุดตัวลงในระหว่างการเคลื อนย้ายของ

เปลือกโลก ในช่วงสุดท้ายของยุคน  าแข็ง สะพานมีความยาว 137 เมตร กวาง 4 เมตร จุดสูงจากใต้หุบเขา 97 

เมตร ได้ชื อว่า เป็นสะพานแก้วแขวนที สูงที สุดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีความสูง 2,880 

เมตร จากระดับน  าทะเล และสามารถบรรทุกรถบรรทุกไดห้นัก ถึง 16 ตัน 

 

 

 

 

 

 ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไป๋ซา หมู่บ้านขนาดใหญ่ที ตั งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางเหนือ 8 

กิโลเมตร เดิมเป็นเมืองหลวงเก่าของลี เจียง และเคยเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของลี 

เจียงในสมัยราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์หยวน ก่อนจะย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที ต้าเหยียนหรือเมืองเก่าลี เจียงใน

ปัจจุบัน เป็นอีกหนึ งหมู่บ้านที ยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณเอาไว้ให้เราได้ชม อิสระให้

ท่านได้เดินชื นชมกับบรรยากาศเมืองเก่ายามบ่าย พร้อมเก็บภาพที ระลึก หรือเลือกซื อของฝากให้กับทางบ้าน 

จากนั นน าท่านเข้าชม ร้านบัวหิมะ และศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน ให้ท่านนวดฝ่าเท้า เพื อสุขภาพผ่อน

คลายความจากความเมื อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ  าใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที รู้จักกันดีใน

ชื อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพอง และแมลงกัดต่อยให้ท่านได้เลือกซื อเป็นยา

สามัญติดไว้ประจ าบ้าน 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร จากนั นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที พักเพื อเช็คอินและพักผ่อนตามอัทธยาศัย 

ที่พัก        DOOF RESORT HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า  



 

 
 
 

 

วันที่สาม อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก – อุทยานน้้าหยก – พระจันทร์สีน้้าเงิน – สระน้้ามังกรด้า – เมืองเก่าลี่เจียง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดินทางสู่ เขตอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก ตั งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี เจียง เป็นภูเขา

สูงที ตั งตระหง่าน มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั งปี น าท่าน โดยสารกระเช้าไฟฟ้า (กระเช้าใหญ่)     ขึ นสู่บริเวณ

จุดชมวิว บนยอดเขาหิมะมังกรหยกที มีความสูงถึงระดับ 4,506 เมตร จากระดับน  าทะเล    ให้ท่านได้สัมผัส

ความหนาวเย็นและยิ งใหญ่ของภูเขาแห่งนี  อิสระให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ และเก็บภาพเป็นที ระลึกได้เวลา

อันสมควร  

 

OPTION เสริม ท่านสามารถเลือกซื อเพิ มเติม 

ส าหรับการชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG ( 

ความประทับใจแห่งลี่เจียง ) โชว์อันยิ งใหญ่ โดย

ผู้ก ากับชื อก้องโลก จาง อวี  โหมว ได้เนรมิตให้

ภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่ง

หญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 

ชีวิต แสง สี เสียงการแต่งกายตระการตา เล่า

เรื องราวชีวิตความเป็นอยู่และชาวเผ่าต่างๆ 

ของเมืองลี เจียง ของเมืองลี เจียงได้อย่าง

อลังการ การแสดงทั งหมดให้ภาษาจีน เวลา

ในการชมโชว์ประมาณ 1 ชั วโมง ***ช้าระ

หน้างานประมาณ 1,500 บาท ต่อท่าน*** 

**ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ มเติม 



 

 
 
 

 

กับรายการได้ที เจ้าหน้าที และช าระเงินกับไกด์ท้องถิ น** ส าหรับท่านที ไม่ได้ซื อออฟชั น ท่านสามารถอิสระ

ถ่ายรูป ชมวิวทิวทัศน์ตามอัธยาศัย 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั นน าท่านเดินเที ยว ชม อุทยานน้้าหยก สถานที แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ

ประกอบด้วยประตูสวรรค์ ซึ งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน  าตกมังกร ที ไหล

หลั งไปตามไหล่เขา แบ่งเป็น 3 ชั น ชั นแรกชื อว่า มังกรออกถ  า ชั นที สองชื อว่า มังกรเล่นน  า ชั นที สามชื อว่า 

มังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดา ซึ งเป็นที สักการะบูชาของคนในพื นที มีอายุมากกว่า 500 ปี 

ชม หุบเขาพระจันทร์สีน้้าเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (ไม่รวมรถแบตเตอรี  หากลูกค้าต้องการนั งรถแบตเตอรี  กรุณา

สอบถามกับไกด์ท้องถิ น) เป็นหุบเขาที อยู่ทางตะวันออกของภูเขาหิมะมังกรหยก ชมธารน  าขาว หรือน  าตกไป๋สุ่ย 

ธารน  าที เป็นเชิงชั นหินปูน สีขาว หลดหลั นลงมางดงามสะดุจตา ดั งจ าลองความงดงามของอุทยานธารน  าขาว 

หวงหลง และปามุคคาเล่ของตุรกมีารวมกนัไว้ที นี  

  

ชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้้ามังกรด้า อยู่ที ทางชานเมืองด้านเหนือ เล่ากันว่าเมื อหลายร้อยปี

ก่อนที แห่งนี ยังเป็นเพียงบ่อน  าธรรมดา อยู่มาวันหนึ งมีชาวบ้านเห็นมังกรโผล่ขึ นมาจากบ่อน  าแห่งนี  ชาวนาซีมี

ความเชื อเรื องมังกรอยู่แล้ว จึงตั งชื อบ่อน  านี ว่า บ่อน  ามังกรด า ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที 

สวยงาม จัดสร้างสะพานศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจีนสองข้างทางมีต้นเกาลัดขึ นเต็มพื นที ประมาณ 4 ตาราง

กิโลเมตร และได้มีการจัดแบ่งสัดส่วนอย่างเหมาะสม เป็นบ่อน  าใน และบ่อน  านอก มีสระพานหินอ่อนกั น น  าใน

บ่อผุดขึ นมาจากใต้ดินในลักษณะเป็นตาน  า ที ใสสะอาดมาก จนสามารถสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะให้

เห็นได้อย่างชัดเจน 



 

 
 
 

 

 

น าท่านชม เมืองเก่าล่ีเจียง หรือ เมืองโบราณต้าเหยีนเจิ้ง ซึ งเป็นเมืองที สร้างขึ นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถังมี

ประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปี ตัวเมืองตั งอยู่ท่ามกลางการโอบล้อมด้วยสายน  าน้อยใหญ่ที ไหลมาจากสระมังกร

ด าพื นที ตั งของเมืองโบราณแห่งนี รูปร่างลักษณะคล้ายหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไว้

อย่างสมบูรณ์เช่นอาคารไม้แบบจีนโบราณต้นหลิวริมธารที ยังคงปลิวไปมาตามสายลมล าธารน  าที ไหลผ่านเมือง

แห่งนี ด้วย ความสวยงามเหล่านี ท าให้เมืองโบราณลี เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก  โดย

องค์การยูเนสโก (UNESCO) นอกจากนี ยามค  าคืนก็มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีกด้วย 

 

 

 

 

 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร จากนั นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที พักเพื อเช็คอินและพักผ่อนตามอัทธยาศัย 

ที่พัก        DOOF RESORT HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ส่ี ลี่เจียง – กรุงเทพฯ  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

06:30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินลี่เจียง (JLG) เพื อท าการเช็คอินไฟลท์กลับสู่กรุงเทพฯ 



 

 
 
 

 

10:00 น. ออกเดินทางจากสนามบินลี่เจียง สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ลัคกี้ แอร์ เที่ยวบิน ที่ 8L 825  ( 

ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั วโมง 30 นาที, ไม่มีอาหารเสริฟบนเครื อง, น  าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื อง ท่านละ 

1 ใบ น  าหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม และถือขึ นเครื องได้อีกท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ) 

11:25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

 

**************** End of Program ****************** 

****โปรแกรมอาจมีการเปลี ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ**** 

 

ข้อแนะน้าและแจ้งเพื่อทราบ 

1. โปรแกรมที เสนอขายนี ต้องเข้าร้าน 1 ที  (ร้านบัวหิมะ) หากไม่ต้องการเข้าร้านต้องช าระเพิ ม 1,500 บาท/ท่าน 
2. ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพัก 

เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า 
3. ที พักตามที ระบุในรายการ เป็นมาตราฐานท้องถิ นของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ งอาจมีความแตกต่างจากระดับสากล (ขอ

สงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที ไม่สามารถเข้าพักที เมืองนั น ๆ ได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งาน
ประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ  

4. กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี ยนวันเดินทางได้ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ตั๋วเครื องบินไป-กลับชั นนักท่องเที ยวแบบหมู่คณะ (ECONOMY CLASS เดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั น) โดย       สาย
การบิน ลัคกี้ แอร์ (8L) (กระเป๋าสัมภาระถือขึ นเครื องไม่เกิน 7 กิโลกรัม และกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื องน  าหนักไม่
เกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน) 

2. น  าดื มบนรถ วันละ 1 ขวด ต่อ ท่าน 
3. ค่าที พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่) ตามที ระบุ หรือเที ยบเท่า 
4. ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน  ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ 
5. ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 500,000 บาท /และเสียชีวิตเนื องจาก

อุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท (เงื อนไขตามกรมธรรม์) (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที อายุเกิน 80 ปี)  



 

 
 
 

 
6. ค่าอาหารทุกมื อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที ยว, ค่าเข้าชมสถานที ตามที ระบุในรายการ 
7. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ น ตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
8. หัวหน้าทัวร์ (ไกด์ไทย) ผู้มีประสบการณ์น าเที ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าจีน แบบเดี่ยว ส้าหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านละ 2,200 บาท  
2. (ไม่รวมค่ารับ-ส่งเอกสาร กรุณาส่งเอกสารยื นวีซ่ามาทาง EMS หรือ Line Man, ใช้เวลายื นล่วงหน้าขั นต  า 5 วันท าการ ไม่

นับรวมเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดของสถานทูตจีน, ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี ยนราคาโดยอ้างอิงประกาศของสถานทูต
จีน) 

3. ทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย ตามธรรมเนียม ขั้นต่้า  1200 ต่อท่าน ตลอดทริป  
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ ม 7% ภาษีหัก ณ ที จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 
5. ค่าท าเอกสารผู้ถือต่างด้าว และ ค่าวีซ่าที มีค่าธรรมเนียม 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที โรงแรม ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง ตามธรรมเนียมการเข้าพักใน

โรงแรมทุกแห่ง หากท่านให้พนักงานยกกระเป๋าไปส่งที ห้องพัก  พนักงานยกกระเป๋าจะได้รับทิปตอบแทนเมื อให้บริการ ขั นต  า 10 หยวน 
ต่อกระเป๋า 1 ใบ (แนะน าให้ทุกท่านรับผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพื อความสะดวก, รวดเร็ว และปลอดภัย) 

7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด , ค่ามินิบาร์, ค่าเครื องดื มเพิ มเติมนอกเหนือรายการ, ค่าพนักงานยก
กระเป๋า, ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 

8. ค่าน  าหนักของกระเป๋าในกรณีที เกินกว่าสายการบินก าหนดให้สูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อหนึ งท่าน (1 ชิ น)  
 
การช้าระเงิน  

งวดที่ 1 : ส้ารองท่ีนั่ง กรุณาช้าระค่ามัดจ้าทัวร์ 5,000 บาท พร้อมกับวีซ่า 2,200 บาท ภายใน 3 วัน  

                พร้อมส้าเนาหนังสือเดินทาง และรายละเอียดส่วนตัวส้าหรับยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันหลังจากท้าการจอง  (***

ส าคัญมาก กรุณาอย่า ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ปั๊มสัญลักษณ์อะไรก็ตามลงในเล่มพาสปอร์ต, หรือท าพาสปอร์ต

ฉีกขาด เพราะอาจมีผลท าให้ท่านถูกปฏิเสธ เข้า-ออก ประเทศ***) 

งวดที่ 2 : ช้าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง พร้อมค่าทิป 

                หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  



 

 
 
 

 

กรณียกเลิก  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 45 วัน คืนเต็มจ านวน (กรณไีม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆ เกิดขึ น หรือเรียกเก็บตามจริง) 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ าทั งหมด + ค่าวีซ่า และ ค่าใช้จ่ายอื น (ถ้ามี) 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั งหมด และ ค่าใช้จ่ายอื น (ถ้ามี) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% เต็มของราคาค่าทัวร์ทั งหมด 
5. ผู้เดินทางที ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื องจากการยื นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ทั งนี ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที เกิดขึ นจริง 
7. กรณีมีการยื่นวีซ่าแล้วถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที เกิดขึ นจริง เช่น ค่าวี

ซ่าและค่าบริการยื นวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเครื องบินหรือค่าตั๋วเครื องบิน ค่ายกเลิกล่าช้าจากทางโรงแรม เป็นต้น 
 

หมายเหตุ 

1. เมื อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือ
ว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที ได้ระบุไว้โดยทั งหมด 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที ผู้เดินไม่ถึง 20 ท่าน แต่ไม่น้อยกว่า 16 ท่าน หากคณะยังยืนประสงค์ที จะ
เดินทาง ทางบริษัทของสงวนสิทธิปรับราคาทัวร์เพิ ม 1,000 บาทต่อท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์คนไทยเดินทางไปพร้อมคณะแต่จะ
มีไกด์ท้องถิ นพูดภาษาไทยคอยให้การต้อนรับ หรือปรับราคาทัวร์เพิ ม 1,500 บาทต่อท่าน กรณีต้องการหัวหน้าทัวร์คนไทย
เดินทางไปพร้อมคณะ หรือทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นตามจริงซึ งในกรณีนี ทางบริษัทฯ ยินดีคืน
เงิน ภายใน 3 วันท าการ หรือจัดเสนอทัวร์อื นให้ถ้าต้องการ 

3. กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง และมีการคืนมัดจ าตามเงื อนไข ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินภายใน 14 วัน 
4. กรณีท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ เนื องจากรายการทัวร์นี เป็นแบบเหมาจ่ายและช าระเงินล่วงหน้าเบ็ดเสร็จกับบริษัท

ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี ยกเว้นท่านได้ท าการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อนการ
เดินทาง 

5. กรณีสถานที่ท่องเที่ยวใด ๆ ทีร่ะบุในโปรแกรมปิดท้าการ เนื องจากโปรแกรมทัวร์เป็นการเสนอขายล่วงหน้า บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงการพาเข้าชม โดยจะจัดหาสถานที ท่องเที ยวอื น ๆ เพื อทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเข้า
ชมแก่คณะผู้เดินทางแทน 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงรายการรายละเอียดท่องเที ยวประการ กรณีที เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การ
ล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   
ทั งนี จะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที สุด 



 

 
 
 

 
7. กรณีท่านถูกปฎิเสธเข้า / ออก เมือง จากด่านตรวจคนเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น และจะ

ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที ท่านช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื องจากการกระท าที ส่อไปในทางผิดกฎหมาย 
หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

8. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา 
เล่มสีเลือดหมู 

9. การขอที่นั่ง ตั๋วเครื องบินที ใช้แบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที นั งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที นั งแบบสุ่มเท่านั น)  ส าหรับ ที นั ง 
LONG LEG หรือที นั งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที มีคุณสมบัติตามที สายการบินก าหนด เช่น ต้อง
สามารถสื อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและ
อ านาจในการให้ที นั ง LONG LEG ขึ นอยู่กับทางเจ้าหน้าที สายการบินตอนเวลาที เช็คอินเท่านั น 

10. โรงแรมที่พัก ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื องปรับอากาศเนื องจากเป็นภูมิประเทศที มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน  
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ งอาจจะท าให้ท่านไม่ได้
ห้องพักติดกันตามที ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที พักแบบ 3 เตียงได ้ซึ งขึ นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม  

11. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที ไม่รู้จักกัน กรณีที ท่านเดินทาง 1 ท่านจะต้องจ่ายค่าพักเดี ยวเพิ มตาม
ราคาที ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั น 

12. กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) เนื องจากเป็นราคาโปรโมชั น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่
รับในกรณีลูกค้าด าเนินการเรื องตั๋วเครื องบินเองและมาเที ยวร่วมกับคณะ (Join Tour)  

13. ตั๋วเครื่องบิน 
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะเท่านั น ไม่สามารถเลื อนวันเดิน 

ทาง ไป หรือกลับได้ และไม่สามารถท าการ Refund ตั๋วได้ 
- ท่านที จะออกตั๋วเครื องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื อขอค ายืนยันว่าทัวร์นั นๆ ยืนยันการ

เดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั นยกเลิก 
บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที เกี ยวข้องกับตั๋วเครื องบินภายในประเทศได้ 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

- กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที จะถือขึ นเครื องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด 
ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน าติดตัวขึ นบนเครื องบินโดยเด็ดขาด 

- วัตถุที เป็นลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลชั น น  าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท าการ
ตรวจอย่างละเอียดอีกครั ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ นเครื องได้ไม่เกิน 10 ชิ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100  
 



 

 
 
 

 
ml. แล้วใส่รวมเป็นที เดียวกันในถุงใสพร้อมที จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที รักษาความปลอดภัยตามมาตราการ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

- หากท่านซื อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที ยวบิน จึงสามารถน า
ขึ นเครื องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

- ส าหรับน  าหนักของสัมภาระที ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื องบิน  คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้โดยสารชั นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ งขึ นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวาง
น  าหนักเพิ มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น  าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที สายการ
บินก าหนด 

- ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ นเครื องได้ ต้องมีน  าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมี
สัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “นิ ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด 
“เซนติเมตร” (Centimeter) 

- กระเป๋าและสัมภาระที มีล้อเลื อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ นเครื องบิน 
(Hand carry) 

- ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน้าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญ
หาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั น ซึ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD 
คูณด้วยน  าหนักกระเป๋าจริง ทั งนี จะชดเชยสูงสุดไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั นธรรมดา (Economy) 
หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั นธุรกิจ (Business) ดังนั นจงึไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลง
กระเป๋าใบใหญ่ 

- กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติ
ประกันภัยการเดินทางที บริษัททัวร์ได้จัดท าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญ
หาย ทุกท่านต้องดูแลและระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

- กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้
ท่านได้ ดังนั นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

 

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

 

 



 

 
 
 

 

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าจีน (วีซ่าเดี่ยว) 

**ข้อบังคับใช้ จากทางสถานทูตจีนปี 2562** 

ใช้เวลายื่นล่วงหน้าขั้นต่้า 5 วันท้าการ ไม่นับรวมเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดของสถานทูตจีน 

หากไม่เป็นไปตามข้อมูลด้านล่าง ทางสถานทูตจีนอาจปฏิเสธการยื นวีซ่าจีนของท่าน 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงที มีอายุการใช้งานไม่ต  ากว่า 6 เดือน นับจากวัน
เดินทาง 

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 
หน้าเต็ม  

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 นื ว x 2 นิ ว  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ( 2 ใบ ) 
รูปจะต้องเปิดให้เห็นใบหูชัดเจน(จากศรษีะจรดปลายคางห้ามเกิน 3 เซนติเมตร) (รูป

ใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษอัดรูปจากร้านถ่ายรูปเท่านั น ) พื นหลังสีขาว

เท่านั น และห้ามใช้สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์  ห้ามใส่สร้อยคอ ตุ้มหู 

แว่นตา หรือเครื องประดับทุกชนิด ห้ามใส่เสื อสีขาวถ่าย ,สีอ่อน เช่น ฟ้าอ่อน สีครีม เหลืองอ่อน ชมพูอ่อน ,แขนกุด,สาย

เดี ยว,ชุดครุย หรือเสื อที ไม่สุภาพ  

 

กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 เดินทางพร้อมบิดา และมารดา 

เอกสารเพิ่มเติม 

1. ส าเนาใบสูจิบัตร  
2. หากเดินทางกับบิดา (เเต่มารดาไม่ได้เดินทาง)  หรือเดินทางกับมารดา (แตบ่ิดาไม่ได้เดินทาง) 

- กรุณาแนบส าเนาบัตรประชาชนบิดา หรือมารดาที ไม่ได้เดินทาง พร้อมหนังสือยินยอมให้เดินทาง ออกโดย
ส านักงานเขต (ภาษาอังกฤษ)  

- กรณี บิดามารดาหย่าร้าง กรุณาเเนบส าเนาใบหย่า พร้อมใบแปลภาษาอังกฤษ 
3. กรณ ีบิดา - มารดา หรือ เด็ก คนใดคนนึงเปลี ยนชื อนามสกุล กรุณาเเนบใบเปลี ยนชื อนามสกุล พร้อมใบแปลภาษา

อังกฤษ 
4. กรณี บิดา มารดา ถ้าไม่ได้เดินทาง..บิดาและมารดา จะต้องไปติดต่อท าหนังสือยินยอมที เขต ว่าให้เดินทางกับบุคคลอื น 

โดยระบชุื อ และความสัมพันธ์แนบมาด้วย (ใช้เอกสารตัวจริงที ออกจากทางเขตเป็นภาษาอังกฤษ) 
5. กรณี บิดา มรดา แยกทางกัน แต่ไม่มีเอกสารใบหย่า ผู้ที ปกครองเด็กจะต้องไปร้องขอหนังสือครอบครองบุตรจาก 

อ าเภอ/เขต และแนบมากับเอกสารขอวีซ่า (ใช้เอกสารตัวจริงที ออกจากทางเขต พร้อมใบแปลภาษาอังกฤษ) 
 



 

 
 
 

 

โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน 

กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น 
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