
 
  



วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิลเีจยีง ซนัยี ่– เมอืงลีเ่จยีง – ประเทศจนี – เมอืงจงเตีย้น หรอืแชงกรลีา่ 

 
10.00 น.  พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 7 เคานเ์ตอร ์

W สายการบนิลคักีแ้อร ์(8L) ซึง่จะมีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับ และบรกิารช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิ

รับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  

 
13.15  น าท่านเดนิทางสูป่ระเทศจนี เมอืงลีเ่จยีง โดยเทีย่วบนิที ่8L826 
 

* ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 15 นาท ีสายการบนิไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง * 

 
16.30  เดนิทางถงึ สนามบนิลเีจยีง ซนัยี ่ประเทศจนี เมอืงลีเ่จยีง (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  

 
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงจงเตีย้น (Zhongdian) หรอืแชงกร-ีล่า (Shagri-La) ซึง่อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของ
มณฑลยูนนานซึง่มีพรมแดนตดิกับอาณาเขตหนาซขีองเมืองลีเ่จยีงและอาณาจักรหยี ของเมืองหนงิหลางซึง่อยู่ห่างจากนคร

คุนหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปดว้ยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม ,้ ทุ่งหญา้, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ดว้ยภูมิ
ประเทศรวมกับทัศนียภ์าพทีง่ดงาม สถานทีแ่ห่งนี้จงึไดช้ือ่ว่า “ ดนิแดนแห่งความฝัน ”  
 

 
 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

พกัที ่ GRACE HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 



วนัทีส่อง เมอืงจงเตีย้น หรอืแชงกรลีา่ – วดัชงจา้นหลนิ วดัลามะหรอืพระราขวงัโปตาลานอ้ย – ช่องแคบเสอืกระโจน – เมอืง

ลีเ่จยีง – เมอืงเกา่ลีเ่จีย่ง – รา้นบวัหมิะ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น าท่านชม วดัซงจา้นหลนิ (Songzanlin) วัดลามะที่มอีายุเกา่แกก่ว่า 300 ปี และมีพระลามะจ าพรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป 
สรา้งขึน้โดยทะไลลามะองคท์ี ่5 ในปี พ.ศ. 2222 ใชเ้วลากอ่สรา้ง 18 ปี จงึแลว้เสร็จโดยจักรพรรดแิห่งราชวงศช์งิ วัดจา้นหลนิ

ซือ่มรูีปแบบคลา้ย ”พระราชวังโปตาลา” ทีน่ครลาซาแห่งทเิบต แต่ขนาดมกีารย่อส่วนลงมา หากว่าโปตาลาเป็นศูนยร์วมจิตใจ
ของชาวทเิบต วัดจา้นหลนิซือ่นี้ถือว่าเป็นศูนยก์ลางแห่งพุทธศาสนิกชนในบรเิวณที่ราบสูงทเิบตน่ันเอง ท่านจะไดสั้มผัสกับ
วัฒนธรรมของชาวทเิบตเพราะทีน่ี่คอืเขตทเิบตนอ้ย 

 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
จากนัน้น าท่านชม ช่องเขาเสอืกระโจน (Hutiaoxia) “ไทเกอรล์ปิ ป้ิงจอรจ์’’ ซึง่เป็นชอ่งแคบชว่งแม่น ้าแยงซไีหลลงมาจาก
จนิซาเจยีง (แม่น ้าทรายทอง) เป็นช่องแคบทีม่ีน ้าไหลเชีย่วมาก ช่วงที่แคบทีสุ่ดประมาณ 30 เมตร ตามต านานเล่าว่า ในอดตี

ชอ่งแคบนี้มคีวามแคบมาก จนท าใหเ้สอืสามารกระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มได ้จงึเป็นทีม่าของชือ่ชอ่งแคบเสอืกระโจน ซึง่ที่
ตรงนี้ท่านจะไดช้มววิภูเขาหมิะมังกรหยกในดา้นทีส่งูทีส่ดุดว้ย 

 



 
 

จากน่ันน าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงลีเ่จยีง (Lijiang) ลีเ่จยีงเป็นเมอืงเล็กๆ ตัง้อยู่ท่ามกลางขนุเขาทางตอนเหนือของตา้ลี ่ซึง่
มีประวัตศิาสตร์อันเก่าแก่ยาวนานกว่า 800 ปี บนความสูงประมาณ 2,400 เมตรจากระดับน ้าทะเล ท าใหม้ีอากาศหนาวเย็น

ตลอดปี ลีเ่จยีงเป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของชนเผ่านาซ ีทีอ่พยพมาจากทเิบต ซึง่มคีวามน่าสนใจตรงทีเ่ผ่านาซเีป็นเผ่าทีห่ญงิเป็นใหญ่ 
 

 



ใหเ้วลาอสิระแก่ท่านไดเ้ดนิชม เมอืงเก่าลีเ่จยีง (Lijiang Old Town) หรือ เมืองโบราณตา้เอี้ยนเจิน้ เมืองเก่าแก่อายุกว่า 

800 ปี ซึง่ภายในเมืองเก่านั้นงดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรือนสไตลจ์ีนเก่าแก่ที่หาชมไดย้าก และไดรั้บการอนุรักษ์ไว ้
อย่างด ีบางหลังเหมอืนโรงเตี๊ยมโบราณทีเ่คยเห็นตามหนังจนียอ้นยุค บา้นเรอืนสว่นใหญ่ถูกปรับเปลีย่นใหก้ลายมาเป็นรา้นคา้
ขายของมากมาย อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง และอาหารพื้นเมืองต่างๆ ใหทุ้กท่านไดสั้มผัสการชอ้ปป้ิงที่แตกต่าง 

เปรยีบเสมอืนพาทุกท่านยอ้นเวลากลับไปจนีเมือ่สมัยกอ่น 
 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่รา้นยาบวัหมิะ (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling Compound Camphor Cream) หรอื 

ครีมเป่าซู่ถัง สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบา้นแกช้าวจีนทุก
บา้นมาแต่โบราณ 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

พกัที ่ LY YUN HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงลีเ่จยีง – อุทยานภูเขาหมิะมงักรหยก (รวมกระเชา้ใหญ่ไป-กลบั) – ชมโชวค์วามประทบัใจลีเ่จยีง (รวมค่าชม

โชว)์ – อุทยานน า้หยก – ทะเลสาบไป๋สุย่เหอ และหุบเขาพระจนัทรส์นั า้เงนิ – รา้นหยก – สระมงักรด า 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ภูเขาหมิะมงักรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) (ราคาทวัรน์ีร้วมค่ากระเช้า
ไป-กลบัแลว้) ขึน้สูจุ่ดชมววิบนยอดเขาทีค่วามสงูกว่า 3,356 เมตร และสงูกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 4,506 เมตร เพือ่ชมววิทวิทัศน์

และธรรมชาตบินจุดทีส่วยงามทีส่ดุ ตลอดสองขา้งทางทีข่ ึน้ยอดเขา ท่านจะไดช้ืน่ชมและดืม่ด ่ากับความหนาวเย็นของธรรมชาต ิ
ภูเขาหมิะมังกรหยกแห่งนี้ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงเกา่ลีเ่จยีง มเีทอืกเขาทัง้หมด 13 ลูกโดยยอดเขาทีส่งูทีสุ่ดนัน้
สูงถงึ 5,596 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล จงึมีหมิะปกคลุมตลอดปี ทวิเขาแห่งนี้ประกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทัง้หุบหว้ย 

ธารน ้า แนวผา และทุ่งหญา้นาซ ีทวิเขาแห่งนี้เมือ่มองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยมังกรก าลังเลือ้ย สขีาวของหมิะที่
ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกับสนี ้าเงนิของทอ้งฟ้า คลา้ยมังกรขาวบนฟากฟ้า ในกรณีที่มีการประกาศปิดใหบ้ริการ
กระเชา้ไฟฟ้า อันเนื่องมาจาก อาทเิช่น สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ การปิดบ ารุงซ่อมแซม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นโปรแกรมไปยัง ทุ่งหญา้หยุนซันผงิ (Yun Shan Ping) หรอื ทุ่งหญา้หวนิซันผงแทน 
 

 



 

จากนัน้ท าท่านชม โชวจ์างอีโ้หมว่ (Impression Lijiang) ซึง่ก ากับการแสดงโดยจาง อี ้โหมว ผูก้ ากับชาวจนีทีม่ชีือ่เสยีง
กอ้งโลก ซึง่จาง อี ้โหมว ไดเ้นรมติเวทกีารแสดงกลางแจง้ขึน้มาบนความสงูกว่า 3,000 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล โดยมภีูเขา
หมิะมังกรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ ซึง่การแสดงนี้ไดใ้ชนั้กแสดงซึง่เป็นชาวบา้นกว่า 600 ชวีติ มาโชวร์อ้ง เตน้ เล่น พรอ้ม

แสง ส ีเสยีง และการแต่งกายแบบสวยงามอลังการ ซึง่เนื้อหาของการแสดงเป็นการเล่าเรื่องราว ใหไ้ดรั้บรูถ้งึวถิีชวีติ ความ
เป็นอยู่ ของชนเผ่าต่างๆ ในเมืองลี่เจียง ถือว่าเป็นการแสดงโชวก์ลางแจง้ที่ยิง่ใหญ่ตระการตาเป็นอย่างยิง่  (ในกรณีที่สภาพ
อากาศท าใหโ้ชวไ์ม่สามารถแสดงได ้หรอืมกีารงดการแสดง ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการ และจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ ณ 

วันเดนิทาง) 
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
น าทุกท่านสู ่อุทยานน า้หยก (Jade Water Village) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ในลีเ่จยีง เป็นหัวใจทางดา้นวัฒนธรรม
ของชนเผ่านาซ ีมีความกลมกลืนกับธรรมชาตทิีง่ดงาม ประกอบไปดว้ยประตูสวรรค ์มีรูปป้ันแกะสลักดว้ยไม ้ ขา้งขวาเป็นพ่อ 

ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน ้าตกมังกรที่ไหลไปตามไหล่เขาโดยจะแบ่งไดเ้ป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกมีชือ่ว่ามังกรออกถ ้า ชัน้ที่สองชือ่มังกร
เล่นน ้า ชัน้ทีส่ามชือ่มังกรโบยบนิ และยังมตีน้ไมเ้ทวดา ซึง่เป็นทีสั่กการะบูชาของคนในพืน้ทีนั่น้โดยมอีายุมากกว่า 500 ปี และ
แหล่งน ้าภายในอทุยานยังมีอุณหภูมทิีเ่หมาะแก่การเลี้ยงปลาแซลมอน ทางอุทยานจงึไดน้ าปลาแซลมอลมาเลีย้งไว ้ท่านจะ

เห็นเหล่าปลาแซลมอนทัง้สดี าและสทีองว่ายอยู่ในสระน ้าของอทุยาน 
 
 



 
 

น าท่านชม ทะเลสายไป๋สุย่เหอ และหุบเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ เป็นทะเลสาบสฟ้ีาตัดกับววิตน้ไมท้่ามกลางขนุเขาแห่งหุบเขา
พระจันทร์สนี ้าเงนิ ฉากของทะเลสาบคือภูเขาหมิะมังกรหยก ความสวยงามของทะเลสาบแห่งนี้คือวิวน ้าตกหนิปูนขัน้บันได

ขนาดเล็กลดลั่นลงมาอย่างสวยงาม น ้าที่ไหลผ่านหุบเขานี้คือน ้าที่ละลายจากหมิะบนยอดเขาหมิะมังกรหยก  (ไม่รวมค่ารถ
แบตเตอรี)่ 

 

 



น าท่านเดนิทางสู่ รา้นหยก (Jade Shop) เครื่องประดับทีน่ิยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชือ่ของคนชาวจนีซึง่มมีาตัง้แต่

สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชือ่เกีย่วกับการใส่เครื่องประดับจ าพวก "แหวน" และ "ก าไล" หยก ก็จะช่วยเสรมิใหเ้ป็นคนมี
อ านาจ ช่วยใหม้ีความเจรญิกา้วหนา้และความเจรญิรุ่งเรือง อีกทัง้ยังช่วยสรา้งสมดุลใหเ้กดิขึน้ไดท้ัง้ร่างกายและจติใจ รวมไป
ถงึการชว่ยเสรมิพลังใหร่้างกายแข็งแรงอกีดว้ย 

 

 
 
น าท่านชม สระน า้มงักรด า หรือเฮยหลงถัน สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1737 ในสมัยราชวงศช์งิ ซึง่สระน ้ามังกรด ามจีุดเด่นคอื เป็น
น ้าที่เกดิจากน ้าพุอันมีความใสจนมองเห็นพืชใตน้ ้าสเีขยีวที่สะทอ้นกับผืนน ้าราวกับสขีองมรกต นอกจากนี้ภายในบรเิวณยัง

สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธร  รมของชาวฮั่น ทเิบต และนาซ ีไวด้ว้ยกันอย่างลงตัว ทัง้สะพานหนิโคง้ และศาลา
อันมจีุดเด่นดว้ยมฉีากหลังเป็นภูเขา หลังจากนัน้น าท่านกลับสูเ่มอืงลีเ่จยีง 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

พกัที ่ LY YUN HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงลีเ่จยีง – สนามบนิลีเ่จยีง ซนัยี ่– สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิลีเ่จยีง ซนัยี ่เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

10.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่8L825 
11.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 
  

หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก 
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาพกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

02 – 05 กุมภาพนัธ ์2563 12,999 2,500 7,999 

09 – 12 กุมภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบูชา) 

13,999 2,500 8,999 

16 – 19 กุมภาพนัธ ์2563 12,999 2,500 7,999 

01 – 04 มนีาคม 2563 13,999 2,500 8,999 

08 – 11 มนีาคม 2563 13,999 2,500 8,999 

15 – 18 มนีาคม 2563 13,999 2,500 8,999 

22 – 25 มนีาคม 2563 13,999 2,500 8,999 

29 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2563 13,999 2,500 8,999 

05 – 08 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

13,999 2,500 8,999 

12 – 15 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

16,999 2,500 11,999 

19 – 22 เมษายน 2563 13,999 2,500 8,999 

26 – 29 เมษายน 2563 13,999 2,500 8,999 

03 – 06 พฤษภาคม 2563 
(วนัฉตัรมงคล) 

14,999 2,500 9,999 

10 – 13 พฤษภาคม 2563 13,999 2,500 8,999 

17 – 20 พฤษภาคม 2563 13,999 2,500 8,999 

24 – 27 พฤษภาคม 2563 13,999 2,500 8,999 

31 พ.ค. – 03 ม.ิย. 2563 
(วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี 

14,999 2,500 9,999 



07 – 10 มถิุนายน 2563 12,999 2,500 7,999 

14 – 17 มถิุนายน 2563 12,999 2,500 7,999 

21 – 24 มถิุนายน 2563 12,999 2,500 7,999 

28 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2563 11,999 2,500 7,999 

05 – 08 กรกฎาคม 2563 
(วนัอาสาฬหบูชา/เขา้พรรษา) 

14,999 2,500 9,999 

12 – 15 กรกฎาคม 2563 12,999 2,500 7,999 

19 – 22 กรกฎาคม 2563 12,999 2,500 7,999 

26 – 29 กรกฎาคม 2563 
(วนัเฉลมิฯ รชักาลที ่10) 

14,999 2,500 9,999 

02 – 05 สงิหาคม 2563 12,999 2,500 7,999 

09 – 12 สงิหาคม 2563 13,999 2,500 8,999 

16 – 19 สงิหาคม 2563 12,999 2,500 7,999 

23 – 26 สงิหาคม 2563 12,999 2,500 7,999 

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2563 12,999 2,500 7,999 

06 – 09 กนัยายน 2563 12,999 2,500 7,999 

13 – 16 กนัยายน 2563 12,999 2,500 7,999 

20 – 23 กนัยายน 2563 12,999 2,500 7,999 

27 – 30 กนัยายน 2563 12,999 2,500 7,999 

 
** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั ไมร่วมวซีา่ (Infant) ทา่นละ 5,900 บาท ** 

 
** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/ทรปิ ** 
(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 



• โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถงึผลประโยชนลู์กคา้เป็นหลกั 
 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร  
(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
มีจ าหน่ายแลว้วันนี้ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น ญีปุ่่น เกาหลใีต ้ฮ่องกง มาเก๊า 
ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านไดต้่อเนื่องสงูสดุ 8 วัน หากสนใจส่ังซือ้ซมิกับทาง

บรษัิท กรุณาส่ังซือ้ 3 วันล่วงหนา้กอ่นเดนิทาง โปรดแจง้และช าระเงนิกับทางเอเจน้ทท์ีท่่านตดิต่อซือ้ทัวรม์า 
 

 



หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสนิคา้พื้นเมือง ในนามของรา้นรัฐบาล คือ รา้นขายเสือ้กันหนาว, รา้นศลิปะ

รัสเซยี, รา้นสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์ เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จง
ลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก 
ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้สิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตัวออก

จากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/ท่าน/รา้น 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.       ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   
 ค่าทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ    

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ      ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    
 ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม   
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 ค่าทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ/ต่อท่าน  

 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,800 บาท  

  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท 
ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดย
ระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรียดเดมิ 

ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คที่ว่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิ์
ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษ

จ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว
หรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่
ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่
ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 
9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือ
ว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผู ้
มีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิ

การจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อีเมลล ์หรือ เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ 

(กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรก
ของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงือ่นไข
การคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเที่ยวใหแ้กนั่กท่องเที่ยว 
เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 



**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลง

การเดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลี่ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิท ัง้หมดใหก้บัท่านทุก
กรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนที่ก าหนด ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวี
ซา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิาร
เพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีที่จะใหบ้ริการและ

ด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ใน
กรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของ

ลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือ
ว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทุกท่าน ไม่จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่รับค ารอ้งขอวีซา่ ยกเวน้สาวประเภทสอง จะตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่รับค ารอ้ง

ขอวซีา่ 

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 7 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร์ - อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้
ข ึน้อยู่กับจ านวนของผูส้มัครในแต่ละชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางเจา้หนา้ที่จะเป็นผูก้ าหนดการนัดหมายวันและเวลาการรวบรวมเอกสาร

ประกอบการยืน่วีซา่ท่องเที่ยวจนี หากท่านไม่สะดวกมาด าเนนิการยืน่วซี่าวันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื่อ
กจิธุระสว่นตัวของท่านในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซีา่ (เล่ม
หนังสอืเดนิทางอยู่ในระหว่างการพจิารณาทีส่ถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่น ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นช าระเงนิมัด

จ า  
4. กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื่นก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็น

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นแต่วซีา่ยังไม่ออก เนื่องจากท่าน

ยืน่หลังคณะ  
5. มาตราฐานการพจิารณาวีซ่าแบบปกตทิั่วไปคือ 15 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้นี้ ข ึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในช่วงนั้นๆ ซึง่หากอยู่

ในชว่งฤดูกาลท่องเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ
6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยืมหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมา

ใชร้ะหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนั้นหากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพื่อเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษ เพือ่วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่าง
ขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซีา่ และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม และ 
ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดยค านงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทีท่่านมวีซีา่ท่องเทีย่วเชงเกน้ชนดิที่สามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเที่ยวกับ
คณะนี้ สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมาก
ที่สุด มาก่อนแลว้อย่างนอ้ยหนึ่งครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบ

เกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถูกสง่กลับจากประเทศ
ปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิท่องเทีย่วเท่านัน้ โดย

จะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุคงเหลืออย่างนอ้ง 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวีซ่าชนิดที่อนุมัตโิดยระบุวันที่
สามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วีซ่า ทัง้นี้ ข ึน้อยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาสง่หนา้วี
ซา่และหนา้ทีม่กีารประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยัน

เดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาทเ์ตอร์สาย
การบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง และ ถูก

สง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 



9. การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูก

ปฏเิสธวซีา่ สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิ
ทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมือในส่วนนี้เพื่อใหก้ารยืน่

ค ารอ้งในครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทูตเป็นส าคัญ 
 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศจนี 
ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเล่มสเีลอืดหมูเท่าน ัน้) ฉบบั
จรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และมหีนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีใบหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนา้ประมาณ 3 ซม. พืน้หลงั

สีขาวเท่าน ัน้ จ านวน 2 รูป รูปถ่ายเป็นปัจจุบัน มีอายุของรูปไม่เกิน 6 เดือน 
สถานทูตปฏเิสธไม่รับรูปถ่ายโพลารอย / รูปถ่ายสติ๊กเกอร ์ / รูปชดุครุยรับปรญิญา/รูป

ชดุราชการ  / หา้มใสเ่สือ้แขนกดุ และหา้มใสเ่สือ้สขีาว ทุกชนดิ(เนื่องจากฉากหลังตอ้ง
เป็นสขีาว) หา้มสวมเครื่องประดับทุกชนดิ, หา้มใส่คอนแทรคเลนส,์ หา้มยิม้เห็นฟัน, 
เปิดใบหูและหนา้ผากชัดเจน,รูปถ่ายจะตอ้งไม่มีเงาและแสงแทรกบดบังใบหนา้ ไม่มี

จุดสแีดงในดวงตา และจะตอ้งไม่มสีิง่สกปรกและรอยขดีขว่นใด ๆ ทัง้สิน้. 
 

 

3. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวซีา่ประเทศจนี กรุณากรอกรายละเอยีดทีถู่กตอ้งและชัดเจนโดยครบถว้น 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวซี่าประเทศจนี 

 
** กรุณากรอกขอ้มูลท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการขอวซีา่ของทา่นเอง ** 

 

ชือ่-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 
.................................................................................................................................................................. 
สถานะภาพ  □ โสด   ระบุชือ่บดิา..................................................ชือ่มารดา................................................... 

□ แต่งงานจดทะเบยีนสมรส □ แต่งงานไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส 
      **ระบุชือ่คู่สมรส  .................................................................................................................. 

□ หมา้ย □ หย่า    

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น..................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.์............................... โทรศัพทบ์า้น......................................เบอรม์อืถอื....................................... 

ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได ้(กรณไีม่ตรงตามทะเบยีนบา้น).......................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.์.............................. เบอรโ์ทรศัพท.์....................................... เบอรม์อืถอื.................................... 
ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา..............................................................ต าแหนง่งาน..................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน / สถานศกึษา................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย ์...............................................โทรศัพท.์.............................................................. 
 

  *** ในกรณีทีเ่กษยีณอายุ กรุณาระบุชือ่ และ ทีอ่ยู ่สถานทีท่ างาน เนือ่งจากเป็นเงือ่นไขของสถานทูต ***  
ชือ่สมาชกิในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธ ์
 

 ชือ่-สกลุ ...................................................อาชพี......................................ความสัมพันธ ์....................... 
          เบอรโ์ทรศัพท.์................................... 

 ชือ่-สกลุ ...................................................อาชพี......................................ความสัมพันธ ์....................... 

          เบอรโ์ทรศัพท.์................................... 
ชือ่ผูต้ดิตอ่ได ้(กรณีฉุกเฉนิทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางกบัทา่น) ชือ่-สกลุ........................................................................... 
เบอรโ์ทรศัพท.์.........................................ความสัมพันธ.์................................................... 

 
(กรุณาแจง้เบอรท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 



4. ส าเนาสตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

 
เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์  

• หากเด็กเดนิทางกับพ่อหรอืแม่ คนใดคนหนึง่ ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศ จากทางเขตหรือ
ทีว่่าการอ าเภอ (ฉบับจรงิเท่านัน้) โดยเอกสารใหร้ะบุว่า อนุญาตใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธ์ว่า
เป็นอะไรกันอย่างชัดเจน 

• หากเด็กเดนิทางคนเดยีว หรอืกับบุคคลทีส่าม ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมจากพ่อและแม่  
ใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศได ้จากทางเขตหรอืทีว่่าการอ าเภอ (ฉบับจรงิเท่านัน้) โดยเอกสารใหร้ะบุว่า อนุญาตใหเ้ดนิทางไป

ต่างประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธว่์าเป็นอะไรกันอย่างชัดเจน 
• กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่  
- ใบส าเนาบันทกึการหย่าทีร่ะบุว่าบุตรอยู่ในการดูแลของใคร 

- เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจรงิเท่านัน้ 

• กรณีบุตรบุญธรรม 
- ใบจดทะเบยีนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรอืทีว่่าการอ าเภอ 

• ส าเนาหนา้พาสปอรต์ หรอื ส าเนาบัตรประชาชน ของบดิามารดา 
• กรณีมกีารเปลีย่นชือ่-นามสกลุ แนบใบเปลีย่นชือ่-ใบเปลีย่นนามสกลุ 

 

หมายเหตุ : 

• กรณีเป็นสาวประเภทสอง  ( ลักษณะการแต่งกายเป็นสตร ี)ตอ้งยืน่หนังสอืรับรองการท างาน (ภาษาอังกฤษ) ,จดหมายชีแ้จงตนเอง  
และสมุดบัญชเีงนิฝากตัวจรงิพรอ้มส าเนายอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งไปแสดงตัว ณ วันยืน่วซีา่จนี และสามารถพ านักอยู่ในประเทศจนีไดไ้ม่
เกนิ 7 วันเท่านัน้ 

• กรณีชาวตา่งชาตทิีท่ างานหรอืพกัอาศยัในประเทศไทย ตอ้งยืน่ ใบอนญุาตท างาน (ถา้ม)ี, จดหมายชีแ้จงตนเองพรอ้ม
รายละเอยีดทีอ่ยู่ทีชั่ดเจน ส าเนาสมุดบัญชหีรอื สเตทเมน้ ยอ้นหลัง 6 เดอืน (ในบางกรณีอาจตอ้งไปแสดงตัวทีส่ถานทูต) โดยมี
ค่าบรกิารเพิม่ 1,000 บาท  

• ผูถ้อืหนังสอืเดนิทางต่างชาตจิะตอ้งท า Re-Entry Permit ดว้ยตนเองกอ่นสง่เอกสารเพือ่ยืน่วซีา่ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับยืน่วซีา่กรณีดังนี้  
- หนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มสเีหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเองทีส่ถานทูตจนีโดยตรง / กรณี
เป็น พระภกิษุหรอืสามเณร 

• ผูท้ีป่ระสงคใ์ช ้หนังสอืเดนิทางราชการ หรอืใชบั้ตร APEC ในการเดนิทาง ไม่ตอ้งท าวซีา่จนี แตท่่านจะตอ้ง รับผดิชอบในการขอ
อนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 

 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซี่าทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และ
ระเบยีบของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ีดุ่ลยพนิจิ

ของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 
 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึ

อาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทนัหนั ** 
 
เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทาง

ราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงคเ์พือ่

การท่องเทีย่ว โดยไม่มีจดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่าน
การอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์ เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดที่จะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วม

เดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่า
กรณีใดๆก็ตาม 



4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทาง 

เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับ
ทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทาง

บรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความ

ล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษี

สนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ที่ท าใหต้น้ทุนสงูขึน้ 
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสัิยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอบัุตภัิยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืน

ค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบัิตเิท่านัน้ 
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 
12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่

บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วน

ใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ข ึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
  

 
 
 

 


