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บนิตรงสู.่..ลีเ่จยีง เลฟิสดุ 
ลีเ่จยีง-ตา้หลี-่แชงกรลีา่ 5 วนั 4 คนื 

ไมเ่ขา้รา้น 
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วนัเดนิทาง 
ราคา 

*ราคาเด็กเทา่ผูใ้หญ ่
พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ วซีา่จนีเดีย่ว 

21 - 25 ต.ค. 2562 22,900.- 4,000.- รวม 

30 ต.ค. – 3 พ.ย. 2562 22,900.- 4,000.- รวม 

6 – 10 พ.ย. 2562 22,900.- 4,000.- รวม 

13-17 พ.ย. 2562 22,900.- 4,000.- รวม 

20-24 พ.ย. 2562 22,900.- 4,000.- รวม 

27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2562 22,900.- 4,000.- รวม 

4 – 8 ธ.ค. 2562 24,900.- 4,000.- รวม 

11 – 15 ธ.ค. 2562 22,900.- 4,000.- รวม 

18 – 22 ธ.ค. 2562 22,900.- 4,000.- รวม 

25 – 29 ธ.ค. 2562 22,900.- 4,000.- รวม 

1 – 5 ม.ค. 2563 23,900.- 4,000.- รวม 

8 – 12 ม.ค. 2563 22,900.- 4,000.- รวม 

15 – 19 ม.ค. 2563 22,900.- 4,000.- รวม 

22 – 26 ม.ค. 2563 22,900.- 4,000.- รวม 

29 ม.ค. – 2 ก.พ. 2563 22,900.- 4,000.- รวม 

5 – 9 ก.พ. 2563 23,900.- 4,000.- รวม 

*ราคาพเิศษ*ไมม่รีาคาเด็ก ไมแ่จกกระเป๋า 

ราคารวม ค่าวซี่าเดีย่ว 1,650 บาท, ค่าธรรมเนียมตั๋วYQ+YR+CN TAX+TH TAX แลว้ผูเ้ดนิทางอาจตอ้ง
จา่ยคา่ทัวรเ์พิม่เตมิ (ตามจรงิ) หากสายการบนิมกีารปรับขึน้คา่ธรรมเนียมตั๋วเพิม่จากนี้ 

ราคายงัไมร่วม คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คนขับรถ และ หัวหนา้ทัวรไ์ทย (รวม 200หยวนตอ่ทรปิ) 

หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบล่วงหนา้ กรณีประกาศขึน้ราคาค่าบัตรผ่านประตูหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ* มีประกันอุบัตเิหตุวงเงิน 
1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ * บรกิารน ้าดืม่ทุกวันท่องเทีย่ว *ครบ 10 ท่านออกเดนิทางไม่มี
หัวหนา้ทัวร์ไทยแต่มีไกดจ์ีนพูดไทยรับที่สนามบนิคุนหมงิ/ ครบ 16 ท่านออกเดนิทางมีหัวหนา้ทัวรไ์ทย
เดนิทางไป-กลับพรอ้มกบัคณะ 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ-ลีเ่จยีง 

10.00 น. พรอ้มกันทีส่วุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เกาะเชค็อนิ D สายการบนิ Lucky Air  

13.15 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงลีเ่จยีง โดยเทีย่วบนิที ่8L 826 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

16.30 น. ถงึสนามบนิลีเ่จยีงตัง้อยูท่างทศิตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน หา่งจากตา้หลี ่320 กโิลเมตร มี
เน้ือทีป่ระมาณ 68 ตารางกโิลเมตร มพีลเมอืงประมาณ หนึง่แสนเจ็ดหมืน่คน เป้ยเป่าน่าซ ี75 % เป่าเซยีง 
10 % นอกจากนัน้มเีผา่ทเิบต เป่าไป๋ เป็นตน้  หลังจากผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระแลว้  

น าทา่นเดนิสูเ่มอืงตา้หลี ่เมอืงตา้หลีท่ีค่นไทยทัว่ไปรูจั้กในชือ่ "หนองแส" หรอื "ตาลฟี"ู เป็นแหลง่ชมุชน
ส าคญัของชนชาตไิป๋ 1 ใน 55 ชนชาตสิว่นนอ้ยของจนี ตัง้อยูบ่นทีร่าบสงูยนูนาน-กุย้โจว บนความสงู 
1,890 เมตรจากระดบัน ้าทะเล หา่งจากนครคนุหมงิประมาณ 400 ก.ม. เดนิทางโดยรถโคช้  

19.30 น. ถงึเมอืงตา้หลีรั่บประทานอาหารค า่ ทีภ่ัตตาคาร 

น าทา่นเขา้พกัที ่REGENT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว  

วนัทีส่อง ตา้หลี-่เมอืงโบราณตา้หลี-่ผา่นชมเจดยีส์ามองค-์จงเตีย้น-หบุเขาเสอืกระโจน-เมอืง

เกา่จงเตีย้น 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  ชมเมอืงโบราณตา้หลี ่น าทา่นผา่นชมเจดยีส์ามองค ์ซึง่เป็นสญัลักษณ์แหง่เมอืงตา้หลี ่เจดยี ์3 องค ์

มอีงคป์ระธาน 16 ชัน้อยูต่รงกลาง มชีือ่เรยีกวา่ “เชยีนสวนิถา่” สงู 69.13 เมตร ประดษิฐานเมือ่สรา้ง

อาณาจักรตา้หลี ่ เมือ่ประมาณ 1,000 ปี ทีผ่า่นมา ถกูลมฝนกัดกร่อนเผชญิแผน่ดนิไหวหลายครัง้แตก่็มี

การบรูณะเรือ่ยมา พุทธศาสนาทีเ่มอืงตา้หลีเ่จรญิเตบิโต และรุ่งเรอืงสดุ ๆ ในสมัยราชวงศห์ยวนและ

ราชวงศห์มงิ  

 เดนิเลน่ชมเขตเมอืงเกา่ตา้หลีท่ีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ มเีน้ือที ่6 ตารางกโิลเมตร ถนนหนทางในตวัเมอืง
เกา่ตดักันเป็นตารางหมากรุก มปีระตเูมอืงเกา่งามสง่า ถนนหนทางปดูว้ยอฐิเขยีว บา้นเรอืนสรา้งจากหนิ
ไขห่า่น มหีลังคาสเีทาเขม้ มบีรรยากาศทีเ่รยีบง่ายแบบโบราณแตง่ดงาม ชมสนิคา้พืน้เมอืง เชน่ ผา้บา
ตกิ หนิออ่นแหง่เมอืงตา้หลี ่ฯลฯ 

 แลว้เดนิทางสูเ่มอืงจงเตีย้น ผา่นเขตลีเ่จยีงเขา้สูท่ีร่าบสงูเตอ๋ซิง่ ระหวา่งทาง ผา่นชมโคง้แรกแมน่ ้า
จนิซาเจยีง (แยงซเีกยีง) ทีไ่หลลงมาจากทเิบต ไดเ้ลีย้วจากใตมุ้ง่สูท่ศิเหนือโดยตโีคง้ 180 องศา แลว้
ไหลไปรวมกบัแมน่ ้าอกีสายหนึง่กลายเป็นแมน่ ้าแยงซเีกยีง 

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคารระหวา่งทาง 

  น าทา่นไปชมหบุผาเสอืกระโจน “ไทเกอร์
ลปิ ป้ิงจอรจ์” ซึง่เป็นหบุเขาทีล่กึแหง่หนึง่ใน
โลก ชมทวิทศันข์องหบุเขา และกระแสน ้าที่
ไหลแรงของสายน ้าแยงซเีกยีง พรอ้มกับชมววิ
ภเูขาหมิะมังกรหยกในดา้นทีส่งูทีส่ดุ แลว้ตรง
เขา้สูเ่มอืงจงเตีย้น ทีน่ี่ทอ้งทุง่กวา้งแหง่ทเิบต 
จะปรากฏแกส่ายตา ทา่นจะไดเ้ห็นฝงูจามรี
หรอืววัขนยาวแทะเล็มหญา้อยูข่า้งบา้นของ
ชาวทเิบต และทีน่ี่คอืเขต “จงเตีย้น“ ทีอ่ยูใ่น
ความสงู 3,350 เมตร จากระดับน ้าทะเล เป็น
จุดทีเ่จา้หนา้ทีจ่นีสนันฐิานวา่ คอืเขตเมอืง
สวรรค ์ หรอื แชงการลีา่ ทีก่ลา่วไวใ้นหนังสอื 
“ขอบฟ้าทีเ่ลอืนหาย” THE LOST HORIZON   

18.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร  



CHINA HOLIDAYS / 8L5D คนุหมิง ต้าหล่ี ล่ีเจียง 5 วนั 4 คืน     4 

 

 

  อสิระเดนิเทีย่วในเขตเมอืงเกา่จงเตีย้น ชมถนนคนเดนิ ลดัเลาะเขา้ซอยเล็กซอยนอ้ยชมบา้น เรอืน
กอ่สรา้งแบบโบราณ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึแบบทเิบต เชน่ หมวกคาวบอย แสห้างจามร ีเครือ่ง ประดับดนิ
เผาเครือ่งเงนิและหนิสฟ้ีาเหลอืงแดงแบบทเิบต  

 พักที ่ SHANGGI LA TANG XIANG JIAXIU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว  

วนัทีส่าม จงเตีย้น-วดัซงจา้นหลงิ-ลีเ่จยีง-สระมงักรด า 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

  น าชมวัดซงจา้นหลนิ วดัลามะทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 300 ปี มพีระลามะจ าพรรษาอยูม่ากกวา่ 700 รูป 

สรา้งขึน้โดยทะไลลามะองคท์ี ่5 ในปี พ.ศ. 2222 ใชเ้วลากอ่สรา้ง 18 ปี จงึแลว้เสร็จโดยจักรพรรดแิหง่

ราชวงศช์งิ วัดจา้นหลนิซือ่มรูีปแบบคลา้ยพระราชวังโปตาลาทีน่ครลาซาแหง่ทเิบต แตข่นาดมกีาร

ยอ่สว่นลงมา หากวา่โปตาลาเป็นศนูยร์วมจติใจของชาวทเิบต วดัจา้นหลนิซือ่น้ีถอืวา่เป็นศนูยก์ลางแหง่

พุทธศาสนกิชนในบรเิวณทีร่าบสงูทเิบตน่ันเอง ทา่นจะไดส้มัผัสกับวัฒนธรรมของชาวทเิบตเพราะทีน่ี่คอื

เขตทเิบตนอ้ย  

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

  น าทา่นเดนิทางกลบัเมอืงลีเ่จยีง เมอืงซึง่อยูใ่นระดับความสงูประมาณ 2,400 เมตรจากระดับน ้า 

ทะเล มอีากาศหนาวเย็นตลอดปี ลีเ่จยีงเป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของชนเผา่นาซซีึง่อพยพมาจากทเิบต เผา่นาซี

อยูใ่นสงัคมทีม่ผีูห้ญงิเป็นใหญ ่ 

  น าชมสวนสาธารณะเฮยหลงถัง หรอื สระมังกรด า ทีม่ทีะเลสาบลอ้มรอบดว้ยตน้ไมส้เีขยีวขจ ีชม “เกง๋

หนึง่เหรยีญ” เกง๋เลก็ๆกลางสระน ้าทีส่รา้งขึน้ในสมัยกลางราชวงศช์งิ ชม “สะพาน 5 โคง้” ทีเ่รยีกอกีชือ่

หนึง่วา่สะพานเข็มขัดหยก หรอื สะพานแหง่ความคดิถงึ สะพานน้ีจะแบง่สระมังกรด าออกเป็นสองสว่น 

ขา้งสะพานมศีาลาจนี 3 ชัน้ ชือ่ “ศาลาจันทรา” สว่นประกอบทัง้หมดน้ีถา้อากาศอ านวย น ้านิง่ ทอ้งฟ้า

แจ่มใส ภเูขาหมิะมังกรหยกทัง้ 13 ยอดทีอ่ยูด่า้นหลัง จะทอดเงาสะทอ้นลงบนสระน ้า ถอืวา่เป็นภาพที่

สวยทีส่ดุในลีเ่จยีง และภาพน้ียังเป็นสญัลักษณ์ของการทอ่งเทีย่วเมอืงลีเ่จยีงอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

19.00 น. ถงึลีเ่จยีงรับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร(สกุีน้อ้งแซลมอน) 

 พักที ่LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว     

วนัทีส่ ี ่  ลีเ่จยีง-ภเูขาหมิะมงักรหยก(กอนโดลา่)-โชวจ์างอวีโ้หมว-ไบส๋ยุเหอ-หมูบ่า้นน า้หยก-
เมอืงโบราณลีเ่จยีง 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 ยามเชา้ชมลีเ่จยีง เมอืงเกา่ดายัน ทีม่ปีระวตัมิากวา่ 800 ปี ยังคงรักษาความงามในอดตีไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี
แลว้   น าทา่นชมภเูขาหมิะมังกรหยก ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาตขิองจนี และมธีรรมชาตทิีเ่ลือ่ง
ลือ่วา่เป็นสดุยอดความงามแหง่ชายแดนตะวันตกเฉียงใตข้องจนี ภเูขาหมิะมังกรหยกมเีทอืกเขาทัง้หมด 
13 ลกูโดยยอดเขาทีส่ดุนัน้ถงึ 5,596 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล จงึมหีมิะปกคลมุตลอดปี ในขณะทีทุ่ง่
หญา้จะเต็มไปดว้ยทวิสนเป็นแนวเขยีวขจ ี  น่ังกระเชา้ลอยฟ้าแบบกอนโดลา่ (กระเชา้แบบปิดกันลม-

ความจุ 6 ทีน่ั่ง) ขึน้ชมววิสวยของหมิะมังกรหยก ผา่นชมววิชมป่าสนดกึด าบรรพแ์ละววิธรรมชาตทิี่
สวยงาม กระเชา้ถงึยอดเขาทีค่วามสงูกวา่ 4,500 เมตร น าชมธารน ้าแข็ง ตืน่ตาตืน่ใจกับหมูเ่มฆทีบ่ดบัง
เทอืกเขาหมิะเป็นระยะ ๆ สาดสอ่งดว้ยแสงอาทติยเ์ป็นทางดจุแดนสวรรค ์ 

หมายเหต ุ ผูเ้ดนิทางยอมรับความเสีย่งและเขา้ใจวา่ กรณีกระเชา้ “กอนโดลา่” ขึน้ภเูขาหมิะมังกรหยก
ดา้นความสงู 4,000 เมตร ปิดไมใ่หข้ึน้ ไมว่า่เน่ืองจากเหตใุดกต็าม ผูจั้ดจะจัดใหท้า่นขึน้กระเชา้ภเูขา
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หมิะมังกรหยกดา้นทุง่หญา้เหวนิซานผงิแทน แตถ่า้ปิดทัง้ 2 แหง่ ทางผูจ้ดัพจิารณาจะจัดรายการอืน่ให ้
ถา้จัดไมไ่ดจ้ะคนืคา่กระเชา้ให ้แตถ่า้บตัรกระเชา้ไดใ้ชไ้ปบางสว่นแลว้จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ 

 ลงจากเขาหมิะมังกรหยก น าทา่นเขา้สูเ่วทกีารแสดงกลางแจง้ขนาดใหญ ่ทีไ่ดถ้กูสรา้งขึน้เพือ่ใหท้า่น
ไดช้มการแสดง 1 ชัว่โมง อนัแสนประทับใจ ชดุ IMPRESSION of LIJIANG ของผูก้ ากบัชือ่ดัง “จางอวี้
โหมว” นักแสดง 500 คน มาจากชนชาตสิว่นนอ้ย 10 เผา่ พสิจูนว์า่วันน้ีชาวนากับดารากเ็ป็นคนเดยีวกัน
ได ้

** โปรดทราบ ** 
ในกรณีการแสดงโชว์ “จางอวีโ้หมว” ปิดการแสดงปรับปรุงเวทีประจ าปี กรุ๊ปที่
เดนิทางระหวา่งวันที ่21-31 ธันวาคม 2562 ทางบรษัิทฯ จะเปลีย่นใหท้า่นชมการ
แสดง “ลีสุ่ย่จนิซา”แทน  

13.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

  น าทา่นชม “หบุเขาพระจันทรส์เีงนิ “ไป๋สุย่เหอ” น่ังรถกอลฟ์เขา้สูอ่ทุยาน ภายในอทุยานทา่นจะได ้
สมัผัสววิตระการตาของแอง่น ้าสเีขยีวมรกตสะทอ้นเงาลอ้มรอบจากภเูขาหมิะมังกรหยกสวยประหนึง่
พระจันทรส์เีงนิทา่มกลางขนุเขา อสิระใหท้า่นเกบ็ภาพแหง่ความประทบัใจ 

  น าชมยีสุ่ย่จา๋ย หรอื หมูบ่า้นน า้หยก ชมศาลตงปา ศาลทีเ่กีย่วสอืหลวั บรรพบรุุษของชาวนาซ ี
ชมหมูบ่า้นตงปาในหมูบ่า้นน ้าหยก สรา้งขึน้เลยีนแบบชวีติความเป็นอยูข่องเผา่นาซ ี สมัผัสวัฒนธรรมนา
ซ ี น าชมบอ่น ้าพุศกัดิส์ทิธิข์องเผา่นาซ ีซึง่ไหลมาจากภเูขาหมิะมังกรหยก ในบอ่น ้าพุยังเลีย้งปลาหงจูน
หลายพันตวั ซึง่เป็นปลาหายากราคาสงู 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 อสิระเดนิชมเมอืงเกา่ลีเ่จยีง ทางเดนิปดูว้ยหนิอัดแน่น 
อาคารไมแ้บบจนีโบราณ ล าธารทีไ่หลผา่นเกอืบทกุ

หลังคาเรอืน สะพานโคง้หนิเกา่แก ่ตน้หลวิรมิล าธารทีก่ ิง่

ใบลูไ่หวไปตามสายลม ถนนแตล่ะสายในเขตเมอืงเกา่จะ

มาบรรจบกันทีต่ลาดสีเ่หลีย่ม “ซือ่ฟางเจยี” ศนูยก์ลาง

การคา้ขายซือ้หาสนิคา้ของชาวเมอืงและนักเดนิทาง 

ทัง้หมดน้ีท าใหล้ีเ่จยีงเมอืงเล็กๆกลายเป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมของโลก โดยองคก์าร UNESCO ไดป้ระกาศ

รับรองเมือ่ปี ค.ศ.1997 

 พักที ่LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

19.30 น. กรณีแทน   กอ่นนอนคนืน้ี น าทา่นเขา้สูเ่วทกีารแสดงในโรงละคร ชดุ “ลี ่สุย่ จนิ ซา” รปูแบบ
การแสดง ถงึวถิชีวีติ วัฒนธรรมของชนพืน้เมอืงลีเ่จยีง ใชร้ปูแบบการแสดงทีผ่สมผสานเทดนคิ
สมัยใหมร่ะบ าพืน้เมอืง ดนตรปีระกอบ สสีนัชดุแตง่กาย ลว้นมคีวามสวยงามอยา่งลงตัวใหผู้ช้ม
ไดต้ืน่เตน้ประทับใจ(ชว่งเทศกาลอาจเปลีย่น แปลงเวลาชมการแสดง จะมกีารเพิม่รอบการ
แสดงในแตล่ะวันดังน้ี รอบ 15.20 น.,17.20 น.,21.20 น.) 

 
 

  

   

วนัทีห่า้ ลีเ่จยีง-กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่ัก 
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 น าทา่นเดนิทางสสูนามบนิลีเ่จยีง  

10.00 น. เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่8L 825 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง)  

11.25 น. ถงึทา่อากาศสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

อตัรานีร้วม   คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ (ตัว๋กรุ๊ปสายการบนิตน้ทนุต า่) / คา่ทีพ่ัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่/ คา่อาหารทกุมือ้ที่

ระบใุนรายการ / คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ / คา่ภาษีสนามบนิไทย / คา่ธรรมเนียมสมัภาระทีฝ่ากขึน้

เครือ่งทา่นละ 1 ชิน้ทีน่ ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. / คา่วซีา่จนี 1,650 บาท / คา่ภาษีสนามไทยและคา่ภาษีสนามบนิจนี   

คา่บรกิารไมร่วม  คา่ใชจ่้ายสว่นตวัเชน่คา่โทรศพัทค์า่ซกัรดีคา่เครือ่งดืม่นอกจากรายการ / คา่ทปิคนขับรถ คา่ทปิไกด์

ทอ้งถิน่ และคา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย (รวมจา่ย 200 หยวนตอ่ทรปิ) / คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / คา่ท าเอกสารออกนอก

ราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่นและในกรณีทีส่ถานฑตูจนียกเลกิวซีา่กรุ๊ปหรอืในบางกรณี บางทา่น

ทีส่ถานฑตูไมอ่นุญาตใหว้ซีา่กรุ๊ปได ้/ คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ/ คา่ภาษี 7 % และภาษี 3% 

หมายเหต ุ บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่น

การเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศ/ การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ทีย่วบางรายการ ไมส่ามารถ

ขอหักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระคา่ทัวร ์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดท้ าประกันอบุัตเิหตใุหก้บัลกูคา้ใน

วงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 %   และ ภาษีหกั ณ.ทีจ่่าย 3% 

ส ารองทีน่ ัง่  มดัจ า 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาอังกฤษ * ทีเ่หลอื ช าระกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 

ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข ทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เงือ่นไขการยกเลกิ   ยกเลกิหลังการวางมัดจ า – หักคา่ใชจ่้าย 5,000 บาท กรุ๊ปตอ้งการันตมีดัจ ากับสายการบนิ หรอื

กรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้ / 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันขึน้ไป - เก็บคา่ใชจ่้าย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-19 วัน- เก็บคา่ใชจ่้าย 

75 % ของราคาทวัร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เกบ็คา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทีย่ว  สายการบนิ  และตวัแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศซึง่ไม่

อาจรับผดิชอบ 

- ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  เปลีย่นแปลง

ก าหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย 

การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   

- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน สัญชาตไิทย (หมายเหตุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร ช ารุด
ใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้ เกดิการช ารุด เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรงไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นใบหทูัง้ 2 ขา้ง / พืน้หลังสขีาวเท่านัน้ / ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ / ไม่ใส่

เครื่องประดับ ไม่ใส่เสือ้แขนกดุ ไม่ใส่เสือ้สขีาวหรือสอี่อน / ผมหนา้ตอ้งเหนือคิว้ / รูปอัดดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจูิ
เท่านัน้ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์**รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน ** ท่านทีป่ระสงคใ์ชรู้ป
ถา่ยขา้ราชการในการยืน่วซีา่ กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สงักัดจัดมาพรอ้มกับการสง่หนังสอืเดนิทาง 

4. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

- เด็กอายตุ ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อและแม ่ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ)  
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- เด็กอายุต ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อหรอืแม่ ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น

ของพ่อและแม ่,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งม ี

ลายเซ็นของพ่อหรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้ 

- เด็กอายตุ ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น ของพ่อ
และแม่, หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอย่างไร ตอ้งมลีายเซ็นของ
พ่อหรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้  
- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
- ใบเปลีย่นชือ่ หรอื เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี       
5.  เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้นกรณี

ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ 

อาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 
15 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น
ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

9. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าจีน ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษัิทฯ ไม่ทราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้วี
ซ่า / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่
ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยู่ในระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น
ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบ
เอง 
11. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรุณาสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับทางบรษัิทฯ) 
-ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ
ไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เน่ืองจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

12. อัตราค่าวซีา่ด่วน ทีต่อ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ท่านสง่หนังสอืเดนิทางล่าชา้ยืน่วซีา่ด่วน 2 วัน เสยีค่าใชจ่้าย

เพิม่ทา่นละ 1,200 บาท 

 


