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❖ ชอ่งแคบเสอืกระโจน... สถานที5ทอ่งเที5ยวสาํคญัที5เป็นมรดกโลก UNESCO 
❖ วดัลามะซงจา้นหลงิ… วดัที5สรา้งจาํลองมาจาก พระราชวงัโปตาลา  
❖ น ั5งกระเชา้ใหญข่ึIนสูภ่เูขาหมิะมงักรหยก ภเูขาที5มหีมิะปกคลมุตลอดท ัIงปี  
❖ ทะลสาบไปุ๋ สุย่เหอ... ทะเลสาบสเีทอรค์วอยซ ์งดงามราวกบัสรวงสวรรค ์ 
❖ เมอืงโบราณลี5เจยีง... มรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาต ิปี 1997 
❖ เมนพูเิศษ... สกุีIปลาแซลมอน  
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ราคานีIไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ5น ทา่นละ 350 หยวน/ทรปิ/ทา่น   
ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ทา่น (เด็กชําระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
 
วนัแรก      กรงุเทพมหานคร-ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู-ิสนามบนิลี5เจยีงซานยี5-เมอืงลี5เจยีง 
 
10.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิช ัIน 4 เคานเ์ตอร ์ W สายการ

บนิลคักีIแอร ์(8L) โดยมเีจา้หนา้ที=คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนําทา่นโหลดสมัภาระ 
13.15 น. ออกเดนิทางสู ่ สนามบนิลี5เจยีงซานยี5 ประเทศจนึ โดยสายการบนิ LUCKY AIR  เที5ยวบนิ

ที5 8L826 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 3 ช ั5วโมง 15 นาท)ี 
(คา่ทวัรบ์รกิารนํ Iาดื5มทา่นละ 1 ขวด ไมร่วมคา่อาหารบนเครื5อง สายการบนิมบีรกิารจาํหนา่ย
อาหารและเครื5องดื5มบนเครื5อง) 

16.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิลี5เจยีงซานยี5 ประเทศจนึ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ย
แลว้นําทา่นรับสมัภาระ (เวลาทอ้งถิ5นประเทศจนี เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ั5วโมง) 
เมอืงลี5เจยีง เป็นเมอืงซึ=งตั Oงอยูใ่นหบุเขาที= มทีัศนยีภาพงดงามเป็นถิ=นที=อยูข่องชาวน่าซถีอืเป็นชนก
ลุม่นอ้ยที=มคีวามน่าสนใจทั Oงทางขนบธรรมเนยีมและวฒันธรรมเชน่ การมโีครงสรา้งทางสงัคมแบบสตรี
เป็นใหญ ่นอกจากนัOนยงัมอีกัษรภาพอนัเป็นเอกลกัษณอ์กีดว้ย  

คํ5า  บรกิารอาหารคํ5า ณ ภตัตาคาร (1)   
ที5พกั โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  
วนัที5สอง      ลี5เจยีง-จงเตีIยน (แชงกรลีา่)-โคง้แรกแมนํ่ Iาแยงซเีกยีง-ชอ่งแคบเสอืกระโจน-เมอืงโบ

ราณจงเตีIยน 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงจงเตีIยน (แชงกรลีา่) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ั5วโมง) ซึ=งอยูท่าง

ทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ=งมพีรมแดนตดิกับอาณาเขตน่าซขีองเมอืงลี=เจยีงและ
อาณาจักรหยขีองเมอืงหนงิหลาง ซึ=งอยูห่า่งจากนครคนุหมงิถงึ 700 กโิลเมตร และอดุมไปดว้ยธรรม
ชาตทิี=งดงามของป่าไมทุ้ง่หญา้ภเูขาทะเลสาบและสตัวน์านาชนดิ ดว้ยภมูปิระเทศรวมกบัทศันยีภาพที=
งดงาม สถานที=แหง่นีOจงึไดช้ื=อวา่ “ดนิแดนแหง่ความฝนั” 

เที5ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  
บา่ย ระหวา่งทางแวะชม โคง้แรกแมนํ่ Iาแยงซเีกยีง เกดิจากแมนํ่Oาแยงซทีี=ไหลลงมาจากชงิไหแ่ละทิ เบต 

ซึ=งเป็นที=ราบสงูไหลลงมากระทบกบัเขาไหห่ลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้ไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนอื 
จนเกดิเป็น “โคง้แรกแมนํ่ Iาแยงซ”ี  

 นําทา่นชม ชอ่งแคบเสอืกระโจน ซึ=งเป็นชอ่ง
แ คบช่ ว ง แ ม่ นํO า แ ย งซี ไ ห ลล ง ม า จ า ก จิน
ซาเจยีง(แม่นํOาทรายทอง) เป็นชอ่งแคบที=มนํีOา
ไหลเชี=ยวมาก ชว่งที=แคบที=สดุประมาณ 30 เมตร 
ตามต ํานานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสือนีO
สามารถกระโดดขา้มไปยงัฝั=งตรงขา้มได ้ จงึเป็น
ที=มาของ “ชอ่งแคบเสอืกระโจน” 
นําท่านชม เมอืงโบราณจงเต ีIยน (เมอืง
โบราณแชงการลีา่) ศูนยร์วมของวัฒนธรรม
ชาวธเิบต ลกัษณะคลา้ยชมุชนเมอืงโบราณธเิบต 
ซึ=งเต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคนพืOนเมอืง รา้นขาย
สนิคา้ที=ระลกึมากมาย 

คํ5า  บรกิารอาหารคํ5า ณ ภตัตาคาร (4)   
ที5พกั โรงแรม GRACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัที5สาม      วดัลามะซงจา้นหลงิ-จงเตีIยน(แชงกรลีา่)-ลี5เจยีง-รา้นบวัหมิะ-เมอืงโบราณซูเ่หอ-สระมงักรดํา  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัลามะซงจา้นหลงิ สรา้งขึOนในปี ค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะที=มอีายเุกา่แก่กวา่ 300 
ปี มพีระลามะจําพรรษาอยูก่วา่ 700 รปู สรา้งขึOนโดยดะไลลามะองคท์ี= 5 มโีบราณวตัถมุากมาย รวมทั Oง
รปูปัOนทองสมัฤทธิYที=มชี ื=อเสยีงมากที=สดุ 

เที5ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  
บา่ย นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่ เมอืงลี5เจยีง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ั5วโมง) เมอืงเล็กๆ ที=ตั Oงอยู่

ทา่มกลางขนุเขาทางตอนเหนอืของตา้หลี= มอีากาศหนาวเย็นตลอดปี 
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นําทา่นชม รา้นบวัหมิะ สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษา
แผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อยถอืไดว้่าเป็น
ยาสามญัประจําบา้นเลยทเีดยีว 

  นําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงโบราณซู่เหอ อกีเมอืงโบ
ราณที=มชีื=อเสยีงของลี=เจยีง โดยเมอืงเกา่ซูเ่หอนัOนเป็น
หนึ=งในเขตเมอืงเกา่ของเมอืงลี=เจยีง เป็นที=อยู่
ของชนเผ่านาซ ี ที=ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็น
อยา่งด ี สมยักอ่นซูเ่หอืเป็นสถานสํีาคญัของเสน้
ทางสายไหมใต ้เป็นตลาดขายสง่เครื=องหนังเงนิ
และใบชา ฯลฯ และไดรั้กษาเป็นดั Oงเดมิไว ้
อย่างด ี มคีวามเป็นธรรมชาตใิหนั้กท่องเที=ยว
ที=มาเยอืนไดด้ื=มดํ=าชื=นชม 
นําทา่นเดนิทางสู ่ สระมงักรดาํ หรอื เฮยหลง
ถนั ชมความงดงามของอทุยาน ที=กวา้งใหญ่
และนํO า  ในบึงที=ใสสะอาดมาก จนสามา
รถสะทอ้นภาพทวิทัศน์ของภูเขาหมิะใหเ้ห็นได ้
อย่างชัดเจน นอกจากนัOนที=นี=ยังเป็นจุดที=ท่าน
สามารถชมยอดเขามงักรหยกไดอ้ยา่งงดงาม และชดัเจนอกีดว้ย 

คํ5า  บรกิารอาหารคํ5า ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ !! สกุีIปลาแซลมอน (7)   
ที5พกั โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว        
วนัที5ส ี5     ภเูขาหมิะมงักรหยก (น ั5งกระเชา้ใหญ)่-** OPTION SHOW : Impression Lijiang  

(จางอีIโหมว) **-อทุยานนํ Iาหยก-ทะเลสาบไป๋สุย่เหอ-เมอืงโบราณลี5เจยีง 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ ภูเขาหมิะมงักรหยก เปลี=ยนนั=งรถภายในอทุยานเพื=อเดนิทางสูจ่ดุนั=งกระเชา้ที=
ระดบัความสงู 3,356 เมตร น ั5งกระเชา้ใหญ ่ขึOน
สู ่ ภูเขาหมิะมงักรหยก สูจุ่ดชมววิสูงสุดจา
กระดับนํOาทะเล 4,506 เมตร ซึ=งท่านสามา
รถสัมผัสหมิะที=ปกคลุมอยู่ตลอดทั Oงปีอย่างใกล ้
ชดิ เพื=อชมทวิทศันแ์ละธรรมชาตบินจดุที=สงูที=สดุ 
และสวยงามที=สดุ ตลอดสองขา้งทางที=ข ึOนยอด
เขา ทวิเขาแหง่นีOเมื=อมองจากระยะไกล จะเห็น
เป็นลักษณะคลา้ยมังกรกําลังเลืOอย บนพืOนสขีาว
ของหมิะที=ปกคลมุอยูนั่ Oน ดรูาวกบัหยกขาว ที=ตดั
กันสนํีOาเงนิของทอ้งฟ้า คลา้ยมังกรขาว กําลัง
ล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนีOจึงไดช้ื=อว่า
ภูเขาหมิะมังกรหยกใหท้่านไดช้ื=นชมและดื=มดํ=า
กบัความหนาวเย็นของธรรมชาต ิ
(หมายเหต ุ : กรณีที5มกีารประกาศปิดใหบ้รกิารกระเชา้ไฟฟ้า อนัเนื5องมาจากเหตผุลดา้น
สภาพอากาศไมเ่อืIออาํนวย, การปิดซอ่มบาํรงุ, หรอืเหตผุลใดๆ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ[ในการ
ปรบัเปลี5ยนโปรแกรมท่องเที5ยวอื5นทดแทน หรอืในกรณีที5กระเชา้ใหญ่ปิด ทางบรษิทั
จะเปลี5ยนมาขึIนกระเชา้เล็กแทน โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

เที5ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9)  
บา่ย  OPTION SHOW : Impression Lijiang โชวย์ ิ5งใหญ ่ โดยผูก้าํกบัชื5อกอ้งโลก จาง อวีI 

โหมว 
Impression Lijiang หรอื โชวจ์างอวีIโหมว  ที=ซ ึ=งเนรมติใหภ้เูขาหมิะมงักรหยกเป็นฉากหลงั 
และบรเิวณทุง่หญา้เป็นเวทกีารแสดง โดยใชนั้กแสดงกวา่ 600 ชวีติ แสง ส ี เสยีง ตระการตา เลา่
เรื=องราวชวีติความเป็นอยู่และชาวเผ่าต่างๆของเมอืงลี=เจียง ในกรณีที=มกีารประกาศปิดใหบ้รกิาร
ชมโชวจ์างอีOโหมว่ อนัเนื=องมาจาก อาทเิชน่ สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ หรอืในวนัที= 20 – 30 
ธันวาคม ของทกุปีจะมกีารปิดบํารุงซอ่มแซม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิYในการปรับเปลี=ยนโปรแกรม 
นําทา่น ชมโชว ์The Sound Of Yunnan แทน) 
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(หมายเหต ุ : ราคา OPTION SHOW 1,500 บาท/ทา่น สามารถตดิตอ่ไดท้ ี5ไกดท์อ้งถิ5นหรอื
หวัหนา้ทวัร/์ สาํหรบัทา่นที5ไมไ่ดซ้ืIอทวัรเ์สรมิ ทา่นสามารถถา่ยรูปววิทวิทศันห์รอืเดนิเลน่
ตามอธัยาศยั เวลาในการชมโชวป์ระมาณ 1 ช ั5วโมง ขึIนอยูก่บัจาํนวนนกัทอ่งเที5ยวและการ
จราจรในวนัน ัIนๆ) 
นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานนํ Iาหยก ซึ=งมตีานํOาธรรมชาตผิดุขึOนมา 2 ตา เป็นนํOาที=ซมึมาจากการละลาย
ของนํOาแข็งบนภูเขาหมิะมังกรหยก เป็นสถานที=แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซกีลมกลนืกับธรรม
ชาตปิระกอบดว้ยประตูสวรรค์ซึ=งมีรูปปัOนแกะสลักดว้ยไมข้า้งขวาเป็นพ่อขา้งซา้ยเป็นแม่และนํOา
ตกมงักรที=ไหลหลั=งไปตามไหลเ่ขาแบง่เป็น 3 ชั Oนชั Oนแรกชื=อวา่มงักรออกถํOาชั Oนที=สองชื=อวา่มงักรเลน่
นํOาชั Oนที=สามชื=อวา่มงักรโบยบนิและยงัมตีน้ไมเ้ทวดาซึ=งเป็นที=สกัการบชูาของคนในพืOนที=มอีายมุากกวา่ 
500 ปี และแหลง่นํOาภายในอทุยานยงัมอีณุหภมูทิี=เหมาะแกก่ารเลีOยงปลาแซลมอน ทางอทุยานจงึได ้
นําปลาแซลมอลมาเลีOยงไว ้ ท่านจะเห็นเหล่าปลาแซลมอนทั Oงสีดําและสีทองว่ายอยู่ในสระนํOา
ของอทุยาน 
นําทา่นชม ทะเลสาบไป๋สุย่เหอ ทะเลสาบสเีทอรค์วอยซต์ดักบัววิตน้ไม ้ทา่มกลางขนุเขาแหง่หบุเขา
พระจันทรส์นํีOาเงนิ ฉากของภเูขาหมิะมังกรหยก มนํีOาตกหนิปนูขั Oนบันไดขนาดเล็กลดลั=นลงมาอยา่ง
สวยงาม นํOาที=ไหลผา่นหบุเขานีOคอืนํOาที=ละลายจากหมิะบนยอดเขาหมิะมงักรหยก เนื=องจากจดุนีOมทีวิ
ทัศน์ที=สวยงามมฉีากหลังคอืภเูขาหมิะมังกรหยกมนํีOาตกและแม่นํOากึ=งทะเลสาบจงึเป็นที=นยิมของนัก
ทอ่งเที=ยว,ชา่งภาพและคูรั่กเป็นอยา่งมาก อสิระเกบ็ภาพประทบัใจตามอธัยาศยั  

คํ5า  บรกิารอาหารคํ5า ณ ภตัตาคาร (10) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโบราณลี5เจยีง ดา้นหนา้จะมกีงัหนัวดินํOาขนาดใหญต่ั Oงโดดเดน่เป็นสงา่ เป็น

เหมอืนสญัลกัษณข์องเมอืงเกา่ลี=เจยีง ภายในเมอืงเกา่ลี=เจยีงนัOนงดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรอืน
สไตลจ์นีเกา่แกท่ี=หาชมไดย้าก และไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งด ี บางหลงัเหมอืนโรงเตี]ยมโบราณที=เรา
เคยเห็นตามหนังจนียอ้นยคุ ใหท้า่นอสิระตามอธัยาศยั 

ที5พกั โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว     
วนัที5หา้   สนามบนิลี5เจยีงซานยี5-ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ(กรงุเทพมหานคร) 
 
เชา้  บรกิารอาการเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิลี5เจยีงซานยี5 เพื=อเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย  
10.00 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ LUCKY 

AIR  เที5ยวบนิที5 8L825 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 1 ช ั5วโมง 25 นาท)ี 
(คา่ทวัรบ์รกิารนํ Iาดื5มทา่นละ 1 ขวด ไมร่วมคา่อาหารบนเครื5อง สายการบนิมบีรกิารจาํหนา่ย
อาหารและเครื5องดื5มบนเครื5อง) 

11.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ   

วนัเดนิทาง
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2-3 ทา่นตอ่หอ้ง 
(ไมม่รีาคาเด็ก)

พกัเดี5ยว  
(จา่ยเพิ5ม)

วนัที5 07 - 11 ตลุาคม 2562 13,888 3,500

วนัที5 14 - 18 ตลุาคม 2562  
(วนัคลา้ยสวรรคต ร.9) 14,888 3,500

วนัที5 21 - 25 ตลุาคม 2562 14,888 3,500

วนัที5 30 ตลุาคม – 03 พฤศจกิายน 2562 14,888 3,500

วนัที5 06 - 10 พฤศจกิายน 2562 14,888 3,500

วนัที5 13 - 17 พฤศจกิายน 2562 14,888 3,500

วนัที5 20 - 24 พฤศจกิายน 2562 14,888 3,500
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หมายเหต ุ :    ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพื5อรว่มโปรโมทสนิคา้พืIนเมอืง  ในนามของรา้นรฐับาล คอื 
รา้นบวัหมิะ ซึ5งจาํเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์ เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีIแจง
ลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซืIอหรอืไมซ่ืIอข ึIนอยูก่บัความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัIงส ิIน และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอื
หากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ[ในการเรยีกเก็บคา่ใช้จา่ยที5เกดิขึIนจากท่าน
เป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 
 

**ราคาสาํหรบัลกูคา้ที5ไมต่อ้งการต ัว̂เครื5องบนิ 9,888 บาท** 

วนัที5 27 พฤศจกิายน - 01 ธนัวาคม 2562 14,888 3,500

วนัที5 04 - 08 ธนัวาคม 2562 
(วนัคลา้ยวนับบรมราชสมภพ ร.9) 15,888 3,500

วนัที5 11 - 15 ธนัวาคม 2562 14,888 3,500

วนัที5 18 - 22 ธนัวาคม 2562 14,888 3,500

วนัที5 25 - 29 ธนัวาคม 2562 14,888 3,500

วนัที5 01 - 05 มกราคม 2563 
(วนัขึIนปีใหม)่ 16,888 3,500

วนัที5 08 - 12 มกราคม 2563 14,888 3,500

วนัที5 15 - 19 มกราคม 2563 14,888 3,500

วนัที5 22 - 26 มกราคม 2563 14,888 3,500

วนัที5 29 มกราคม – 02 กมุภาพนัธ ์2563 14,888 3,500

วนัที5 05 - 09 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 15,888 3,500

วนัที5 12 - 16 กมุภาพนัธ ์2563 14,888 3,500

วนัที5 19 - 23 กมุภาพนัธ ์2563 14,888 3,500

วนัที5 26 กมุภาพนัธ ์- 01 มนีาคม 2563 14,888 3,500

วนัที5 04 - 08 มนีาคม 2563 14,888 3,500

วนัที5 11 - 15 มนีาคม 2563 14,888 3,500

วนัที5 18 - 22 มนีาคม 2563 14,888 3,500

วนัที5 25 – 29 มนีาคม 2563 14,888 3,500

วนัที5 01 - 05 เมษายน 2563 14,888 3,500

วนัที5 08 - 12 เมษายน 2563 14,888 3,500

วนัที5 15 - 19 เมษายน 2563 14,888 3,500

วนัที5 22 - 26 เมษายน 2563 14,888 3,500

วนัที5 29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 14,888 3,500
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ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 3,888.- 
ราคานีIรวมรายการทวัร ์ต ัว̂เครื5องบนิ และวซีา่ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ทั OงนีOเพื=อประโยชนข์องตวัทา่นเอง **  

บรษัิทขอสงวนสทิธิY :  รายการทวัรส์ามารถเปลี=ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื=องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั OงนีOข ึOนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัOนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิYในการปรับเปลี=ยนเวลาทอ่งเที=ยวตามสถาน
ที=ในโปรแกรมการเดนิทาง  
อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตัว̂เครื=องบนิไป-กลบัตามรายการที=ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํOามนั 
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ คา่นํOาหนักกระเป๋าสมัภาระ คนละ 1 ชิOน ไมเ่กนิ 20 กก. ตามที=สายการบนิกําหนด และถอืขึOนเครื=องได ้1 ชิOนไม่
เกนิ 5 กก. 

✓ โรงแรมที=พักตามที=ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที=ตา่งๆ ตามรายการที=ระบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการที=ระบ ุ  
✓ คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ=น และหวัหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
✓ คา่เบีOยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที=ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื=อนไขตามกรรมธรรม)์  

อตัราคา่บรกิารนีIไมร่วม 
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดี5ยวเขา้ประเทศจนี แบบธรรมดา 4 วนัทาํการ ทา่นละ 2,200 บาท/ วซีา่จนี
แบบดว่น 2 วนัทาํการ ทา่นละ 3,500 บาท (ในกณีที5ภายหลงัมกีารประกาศใหส้ามารถทาํวซีา่กรุป๊
เขา้เมอืงลี5เจยีงได ้และทา่นมคีวามประสงคจ์ะทาํวซีา่กรุป๊ทอ่งเที5ยวเขา้ประเทศจนี  มคีา่ใชจ้า่ยทา่น
ละ 1,500 บาท  (สาํหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัIน) 

× คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ5น ทา่นละ 350 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น  ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่น
ละ 400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

× ค่าทําวซีา่ชาวต่างชาตทิี=ไม่ไดรั้บการยกเวน้ยื=นวซีา่หมู่คณะ ลูกคา้ตอ้งเป็นผูด้ําเนนิการยื=นวซีา่เอง ทางบ
รษัิทฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์ คา่อาหาร เครื=องดื=ม คา่ซกัรดี คา่
มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที=มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที=กระเป๋าสมัภาระที=มนํีOาหนักเกนิกวา่ที=สายการบนินัOนๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํOามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่ หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีนํOามันขึOน ทางบรษัิทฯ ขอสง
วนสทิธิYเกบ็เพิ=มตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 

× คา่วซีา่จนีสําหรับชาวตา่งชาต ิ
× คา่ทําใบอนุญาตที=กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× คา่ภาษีมลูคา่เพิ=ม 7 % และภาษีหกั ณ ที=จา่ย 3 %  

เดนิทางขึIนตํ5า 25 ทา่น หากตํ=ากวา่กําหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดี ที=จะชาํระคา่
บรกิารเพิ=มเพื=อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี=จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบริ
ษัทขอสงวนสทิธิYในการงดออกเดนิทางและเลื=อนการเดนิทางไปในวันอื=นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้   
เง ื5อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
★ มดัจาํทา่นละ 5,000 บาท ภายหลงัจากที=ทา่นส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิ
ทางภายใน 20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิYในการเกบ็คา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

★ สว่นที=เหลอื ชาํระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
• หากไมช่าํระมดัจําตามที=กําหนด ขออนุญาตตดัที=นั=งใหล้กูคา้ทา่นอื=นที=รออยู ่
• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื=อนไข 
• เมื=อท่านชาํระเงนิไม่ว่าจะทั Oงหมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื=อนไขและขอ้ตก
ลงตา่งๆที=ไดร้ะบไุวท้ั OงหมดนีOแลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื5อพนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

• สง่รายชื5อสาํรองที5น ั5ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื5อพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที5ยวทรปิใด, วนัที5ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ[ไมร่ ั บผดิชอบคา่เสยีหา
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ยอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื5อ-นามสกลุ และอื5นๆ เพื5อใชใ้นการจองต ัว̂เครื5องบิ
นท ัIงส ิIน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วั นเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึOนไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํ=า 2 หนา้หากไมม่ั=นใจโปรดสอบถาม 
 
เง ื5อนไขยกเลกิการจอง : 
เนื=องจากเป็นราคาตัว̂เครื=องบนิโปรโมชั=น เมื=อจองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื=อน ขอคนืเงนิ 
ไดท้กุกรณี และกรณีที=กองตรวจคนเขา้เมอืงทั Oงกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้
ประเทศที=ระบไุว ้ ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิYที=จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั OงสิOน รวมถงึ เมื=อทา่น
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ=ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิY ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั OงสิOน 
หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัIงหมดกอ่นทาํการจอง เพื5อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิYที=จะเลื=อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึOนในกรณีที=มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิYการเกบ็คา่นํOามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ=ม หากสายการบนิมกีารปรับขึOนกอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิYในการเปลี=ยนเที=ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื=องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั OงสิOน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ=งของผดิกฎหมาย ซึ=งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบ
รษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั OงสิOน หากเกดิสิ=งของสญูหาย อนัเนื=องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที=ยวเอง  

6. เมื=อทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั Oงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื=อน
ไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Oงหมด  

7. รายการนีOเป็นเพยีงขอ้เสนอที=ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั Oงหนึ=ง หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรมที=พักในตา่ง
ประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ=งอาจจะปรับเปลี=ยนตามที=ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื=องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ที=เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้ บบหุรี= / 
ปลอดบหุรี=ได ้ โดยอาจจะขอเปลี=ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี=พัก ทั OงนีOข ึOนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์ กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัOนบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์ พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั OงสิOนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัOน 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื=องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที=ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที=ยว อนัเนื=องมาจากการกระทําที=สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื=น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี=ยว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ=ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตห้วัน หรือ วันเสารอ์าทติย ์ รถอาจจะตดิ 
อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเที=ยวและ ชอ้ปปิOงแตล่ะสถานที=นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์ และคนขบั
รถในการบรหิารเวลา ซึ=งอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั Oงที=ตอ้งเร่งรบี เพื=อใหไ้ดท้อ่งเที=ยวตาม
โปรแกรม 

14. บรกิารนํOาดื=มทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนั  
 
หมายเหต ุ:  การขอวซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัทาํการ  ทา่นละ 2,200 บาท         

   การขอวซีา่จนีแบบดว่น       2 วนัทาํการ  ทา่นละ 3,500 บาท  

**ไมน่บัรวมวนันดัเรยีกเก็บเอกสาร** 

เอกสารในการทาํวซีา่จนีสาํหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย  
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กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ  

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ที=มอีายกุารใชง้านไมตํ่=ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวนัหมดอายโุดยนับจากวนัที=เดนิทางกลบั
มาถงึประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เลม่เกา่ เคยไดรั้บวซีา่จนี กรณุาถา่ยสําเนาหนา้พาสปอรต์เลม่เกา่ และสําเนา
หนา้วซีา่จนี จัดสง่ใหก้บัทางบรษัิทฯ ** (หมายเหต ุ : หนงัสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารดุใดๆ ท ัIงส ิIน ถา้เกดิ
การชํารดุ  เจา้หนา้ที5ตรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิIว พืIนหลงัสขีาวเทา่น ัIน ยิIมหา้มเห็นฟนั 
มองเห็นท ัIงใบหนา้และใบหทู ัIงสองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสืIอสขีาว เชน่ เสืIอ
ยดืสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไมส่วมเครื5องประดบั สรอ้ย ตา่งห ู
เเวน่ตาเเฟช ั5น เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ช่
สติcกเกอร ์ หรอืรปูพริIนจากคอมพวิเตอร ์ ** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิ
ลวดหนบีกระดาษ ซึ5งอาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยชํารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

4. เอกสารที=ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์ (กรุณากรอกขอ้มูลจรงิใหค้รบเพื=อประโยชน์
ของตวัทา่นเอง)  

5. กรณีเด็กอายตุํ5ากวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิ5มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันีI 
5.1.เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่ / เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม ่  

5.1.1 สําเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ท ัIงนีIกรณีเด็กอายุตํ5ากวา่ 6 ปี ตอ้งใช้
สตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 สําเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่ 
  5.1.3 สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่ 
  5.1.4 กรณีชื=อไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี=ยนชื=อ 
5.2.เดนิทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 สําเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ท ัIงนีIกรณีเด็กอายตุํ5ากวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 
5.2.2 สําเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่ 
5.2.3 สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่ 
5.2.4 กรณีชื=อไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี=ยนชื=อ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปทําที=เขตหรอือําเภอเทา่นัOน 

      หมายเหต ุ:  
• กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิและหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการ
ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื=องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที=สถานทตูจนี 

• สําหรับผูท้ี=ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรื=องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัOน
กอ่นการสง่เอกสารยื=นวซีา่ 

• เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยื=นวซีา่ ดังนัOนกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิท
ทวัร ์อยา่งนอ้ย 7 วนัทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

• โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยื=นวซีา่ใหม ่ การเรยีกขอเอกสารเพิ=มเตมิ
หรอืเปลี=ยนระเบยีบการยื=นเอกสาร เป็นเอกสทิธิYของสถานทตู และบางครั Oงบรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

• ผูท้ี=ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทาง และยกเวน้การทําวซีา่จนี 
ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื=องจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิา
ในรายละเอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเอง หากทา่นทําบตัรหายใน
ระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์

คา่ธรรมเนยีมการยื5นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีที5ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้ 
• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั  ทา่นละ 5,500 บาท  
• หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื=นๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้ี5เจา้หนา้ที5ฝ่ายขาย) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทาํวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนีI 
• ชื=อเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยที=ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
• นํารปูถา่ยเกา่ ที=ถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
• นํารปูถา่ยที=มวีวิดา้นหลงั ที=ถา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พื=อยื=นทําวซีา่ 
• นํารปูถา่ยที=เป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูที=พริOนซจ์ากคอมพวิเตอร ์

(ตา่งชาตฝิร ั5งเศสและประเทศยโุรปที5เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยี5ยม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั5งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยี  ไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้  
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี=ยนกฎเกณฑก์ารยื=นวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 


