
 
 

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

 
10.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 7 เคานเ์ตอร ์

W สายการบนิลคักีแ้อร ์ (8L) ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิ

รับบตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  

 
13.15  น าทา่นเดนิทางสูป่ระเทศจนี เมอืงลีเ่จยีง โดยเทีย่วบนิที ่

8L826 

 
* ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 15 นาท ีสายการบนิไมม่บีรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง * 
 

16.30  เดนิทางถงึ สนามบนิลเีจยีง ซนัยี ่ประเทศจีน เมอืงลี่

เจยีง (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  
 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจงเตีย้น (Zhongdian) หรอื
แชงกรี-ล่า  (Shagri-La) ซึ่งอยู่ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึง่มพีรมแดน



ตดิกับอาณาเขตหนาซขีองเมอืงลีเ่จยีงและอาณาจักรหย ีของเมอืงหนงิหลางซึง่อยู่ห่างจากนครคนุหมงิถงึ 700 กม. และอดุม
ไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามของป่าไม,้ ทุง่หญา้, ภูเขา, ทะเลสาบและสตัวน์านาชนดิ ดว้ยภูมปิระเทศรวมกับทัศนียภ์าพทีง่ดงาม 

สถานทีแ่หง่นีจ้งึไดช้ือ่วา่ “ ดนิแดนแหง่ความฝัน ”  
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

พกัที ่ GRACE HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง เมอืงจงเตีย้น หรอืแชงกรลีา่ – วดัชงจา้นหลนิ วดัลามะหรอืพระราขวงัโปตาลานอ้ย – ช่องแคบเสอืกระโจน – เมอืง

ลีเ่จยีง – เมอืงเกา่ลีเ่จ ีย่ง – รา้นบวัหมิะ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น าทา่นชม วดัซงจา้นหลนิ (Songzanlin) วัดลามะทีม่อีายุเกา่แกก่วา่ 300 ปี และมพีระลามะจ าพรรษาอยู่มากกวา่ 700 รูป 

สรา้งขึน้โดยทะไลลามะองคท์ี ่5 ในปี พ.ศ. 2222 ใชเ้วลากอ่สรา้ง 18 ปี จงึแลว้เสร็จโดยจักรพรรดแิห่งราชวงศช์งิ วัดจา้นหลนิ
ซือ่มรีูปแบบคลา้ย ”พระราชวังโปตาลา” ทีน่ครลาซาแห่งทเิบต แตข่นาดมกีารย่อสว่นลงมา หากวา่โปตาลาเป็นศนูยร์วมจติใจ

ของชาวทเิบต วัดจา้นหลนิซือ่นี้ถอืว่าเป็นศูนยก์ลางแห่งพุทธศาสนิกชนในบรเิวณทีร่าบสงูทเิบตน่ันเอง ท่านจะไดส้ัมผัสกับ

วฒันธรรมของชาวทเิบตเพราะทีน่ีค่อืเขตทเิบตนอ้ย 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
จากนัน้น าทา่นชม ชอ่งเขาเสอืกระโจน (Hutiaoxia) “ไทเกอรล์ปิ ป้ิงจอรจ์’’ ซึง่เป็นชอ่งแคบชว่งแม่น ้าแยงซไีหลลงมาจาก

จนิซาเจยีง (แม่น ้าทรายทอง) เป็นชอ่งแคบทีม่นี ้าไหลเชีย่วมาก ชว่งทีแ่คบทีส่ดุประมาณ 30 เมตร ตามต านานเลา่วา่ ในอดตี

ชอ่งแคบนี้มคีวามแคบมาก จนท าใหเ้สอืสามารกระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มได ้จงึเป็นทีม่าของชือ่ชอ่งแคบเสอืกระโจน ซึง่ที่
ตรงนีท้า่นจะไดช้มววิภเูขาหมิะมังกรหยกในดา้นทีส่งูทีส่ดุ

ดว้ย 
จากน่ันน าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงลีเ่จยีง (Lijiang) ลี่

เจยีงเป็นเมอืงเล็กๆ ตัง้อยูท่า่มกลางขนุเขาทางตอนเหนือ
ของตา้ลี ่ซึง่มปีระวัตศิาสตรอ์ันเกา่แกย่าวนานกวา่ 800 ปี 

บนความสงูประมาณ 2,400 เมตรจากระดับน ้าทะเล ท าให ้

มอีากาศหนาวเย็นตลอดปี ลีเ่จยีงเป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของชน
เผ่านาซ ีทีอ่พยพมาจากทเิบต ซึง่มคีวามน่าสนใจตรงที่

เผา่นาซเีป็นเผา่ทีห่ญงิเป็นใหญ ่
ให เ้วลาอิสระแก่ท่านได เ้ดินชม เมืองเก่าลี่เจ ียง 

(Lijiang Old Town) หรอื เมอืงโบราณตา้เอีย้นเจิน้ 

เมอืงเกา่แกอ่ายุกวา่ 800 ปี ซึง่ภายในเมอืงเกา่นัน้งดงาม
ไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรอืนสไตลจ์นีเกา่แกท่ีห่าชมได ้

ยาก และไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างด ีบางหลังเหมือนโรงเตี๊ ยมโบราณทีเ่คยเห็นตามหนังจีนยอ้นยุค บา้นเรือนสว่นใหญ่ถูก
ปรับเปลีย่นใหก้ลายมาเป็นรา้นคา้ขายของมากมาย อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง และอาหารพืน้เมอืงตา่งๆ ใหท้กุทา่นไดส้มัผัส

การชอ้ปป้ิงทีแ่ตกตา่ง เปรยีบเสมอืนพาทกุทา่นยอ้นเวลากลบัไปจนีเมือ่สมัยกอ่น 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นยาบวัหมิะ (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling Compound Camphor Cream) 

หรอื ครมีเป่าซูถ่ัง สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้นแกช้าวจนี
ทกุบา้นมาแตโ่บราณ 

 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

พกัที ่ LY YUN HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 



 

วนัทีส่าม เมอืงลีเ่จยีง – อุทยานภูเขาหมิะมงักรหยก (รวมกระเชา้ใหญไ่ป-กลบั) – ชมโชวค์วามประทบัใจลีเ่จยีง (รวมคา่ชม

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

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู ่ภูเขาหมิะมงักรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) (ราคาทวัรน์ีร้วมคา่กระเชา้
ไป-กลบัแลว้) ขึน้สู่จุดชมววิบนยอดเขาที่ความสูงกว่า 3,356 เมตร และสูงกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 4,506 เมตร เพื่อชมววิ

ทวิทศันแ์ละธรรมชาตบินจุดทีส่วยงามทีส่ดุ ตลอดสองขา้งทางทีข่ ึน้ยอดเขา ทา่นจะไดช้ืน่ชมและดืม่ด า่กับความหนาวเย็นของ
ธรรมชาต ิภเูขาหมิะมังกรหยกแหง่นีต้ัง้อยูท่างตะวนัตกเฉยีงเหนอืของเมอืงเกา่ลีเ่จยีง มเีทอืกเขาทัง้หมด 13 ลกูโดยยอดเขาที่

สงูทีส่ดุนัน้สงูถงึ 5,596 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล จงึมหีมิะปกคลมุตลอดปี ทวิเขาแห่งนี้ประกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้มต่างๆ 

ทัง้หุบหว้ย ธารน ้า แนวผา และทุ่งหญา้นาซ ีทวิเขาแห่งนี้เมือ่มองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยมังกรก าลังเลือ้ย สี

ขาวของหมิะทีป่กคลมุอยู่นัน้ดรูาวกับหยกขาว ทีต่ัดกับสนี ้าเงนิของทอ้งฟ้า คลา้ยมังกรขาวบนฟากฟ้า ในกรณีทีม่กีารประกาศ

ปิดใหบ้รกิารกระเชา้ไฟฟ้า อันเนื่องมาจาก อาทเิชน่ สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ การปิดบ ารุงซ่อมแซม ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมไปยัง ทุง่หญา้หยนุซนัผงิ (Yun Shan Ping) หรอื ทุง่หญา้หวนิซนัผงแทน 

 
จากนัน้ท าทา่นชม โชวจ์างอีโ้หมว่ (Impression Lijiang) ซึง่ก ากับการแสดงโดยจาง อี ้โหมว ผูก้ ากับชาวจนีทีม่ชี ือ่เสยีง

กอ้งโลก ซึง่จาง อี ้โหมว ไดเ้นรมติเวทกีารแสดงกลางแจง้ขึน้มาบนความสงูกวา่ 3,000 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล โดยมภีูเขา
หมิะมังกรหยกเป็นฉากหลงัอนัอลงัการ ซึง่การแสดงนี้ไดใ้ชนั้กแสดงซึง่เป็นชาวบา้นกวา่ 600 ชวีติ มาโชวร์อ้ง เตน้ เลน่ พรอ้ม

แสง ส ีเสยีง และการแต่งกายแบบสวยงามอลังการ ซึง่เนื้อหาของการแสดงเป็นการเล่าเรื่องราว ใหไ้ดรั้บรูถ้งึวถิชีวีติ ความ
เป็นอยู่ ของชนเผ่าตา่งๆ ในเมอืงลีเ่จยีง ถอืวา่เป็นการแสดงโชวก์ลางแจง้ทีย่ ิง่ใหญ่ตระการตาเป็นอย่างยิง่  (ในกรณีทีส่ภาพ

อากาศท าใหโ้ชวไ์ม่สามารถแสดงได ้หรอืมกีารงดการแสดง ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการ และจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ ณ 
วนัเดนิทาง) 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

น าทกุทา่นสู ่อุทยานน า้หยก (Jade Water Village) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแห่งใหม่ในลีเ่จยีง เป็นหัวใจทางดา้นวัฒนธรรม
ของชนเผ่านาซ ีมคีวามกลมกลนืกับธรรมชาตทิีง่ดงาม ประกอบไปดว้ยประตสูวรรค ์มรีูปปั้นแกะสลักดว้ยไม ้ ขา้งขวาเป็นพ่อ 

ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน ้าตกมังกรทีไ่หลไปตามไหลเ่ขาโดยจะแบง่ไดเ้ป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกมชีือ่ว่ามังกรออกถ ้า ชัน้ทีส่องชือ่มังกร

เลน่น ้า ชัน้ทีส่ามชือ่มังกรโบยบนิ และยังมตีน้ไมเ้ทวดา ซึง่เป็นทีส่กัการะบชูาของคนในพืน้ทีนั่น้โดยมอีายุมากกวา่ 500 ปี และ
แหลง่น ้าภายในอทุยานยังมอีุณหภูมทิีเ่หมาะแกก่ารเลีย้งปลาแซลมอน ทางอุทยานจงึไดน้ าปลาแซลมอลมาเลีย้งไว ้ท่านจะ

เห็นเหลา่ปลาแซลมอนทัง้สดี าและสทีองวา่ยอยูใ่นสระน ้าของอทุยาน 

 
น าทา่นชม ทะเลสายไป๋สุย่เหอ และหบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ เป็นทะเลสาบสฟ้ีาตดักบัววิตน้ไมท้า่มกลางขนุเขาแห่งหุบเขา
พระจันทร์สนี ้าเงนิ ฉากของทะเลสาบคอืภูเขาหมิะมังกรหยก ความสวยงามของทะเลสาบแห่งนี้คอืววิน ้าตกหนิปูนขัน้บันได

ขนาดเล็กลดลั่นลงมาอย่างสวยงาม น ้าทีไ่หลผ่านหุบเขานี้คอืน ้าทีล่ะลายจากหมิะบนยอดเขาหมิะมังกรหยก  (ไม่รวมค่ารถ
แบตเตอรี)่ 

 
 



น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก (Jade Shop) เครือ่งประดับทีน่ยิมกันอย่างแพร่หลายตามความเชือ่ของคนชาวจนีซึง่มมีาตัง้แต่
สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใส่

เครื่องประดับจ าพวก "แหวน" และ "ก าไล" หยก ก็จะ
ช่ ว ย เ ส ริ ม ใ ห ้เ ป็ น ค นมีอ า น า จ  ช่ ว ย ใ ห ้มี ค ว า ม

เจรญิกา้วหนา้และความเจรญิรุ่งเรอืง อกีทัง้ยังชว่ยสรา้ง
สมดุลใหเ้กดิขึน้ไดท้ัง้ร่างกายและจติใจ รวมไปถงึการ

ชว่ยเสรมิพลงัใหร้่างกายแข็งแรงอกีดว้ย 

น าท่านชม สระน า้มงักรด า หรือเฮยหลงถัน สรา้งขึน้
เมือ่ปี ค.ศ. 1737 ในสมัยราชวงศช์งิ ซึง่สระน ้ามังกรด า

มีจุดเด่นคือ เป็นน ้ าที่เกิดจากน ้ าพุอันมีความใสจน
มองเห็นพชืใตน้ ้าสเีขยีวทีส่ะทอ้นกับผนืน ้าราวกับสขีอง

มรกต นอกจากนีภ้ายในบรเิวณยังสถาปัตยกรรมตา่งๆ ที่

ผสมผสานวัฒนธร  รมของชาวฮั่น ทเิบต และนาซ ีไว ้
ดว้ยกันอย่างลงตัว ทัง้สะพานหินโคง้ และศาลาอันมี

จดุเดน่ดว้ยมฉีากหลงัเป็นภเูขา หลงัจากนัน้น าทา่นกลบัสูเ่มอืงลีเ่จยีง 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

พกัที ่ LY YUN HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงลีเ่จยีง – สนามบนิลีเ่จยีง ซนัยี ่– สนามบนิสวุรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิลีเ่จยีง ซนัยี ่เพือ่เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

10.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่8L825 
11.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 

  

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

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาพกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

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

09 – 12 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 

13,999 2,500 8,999 

16 – 19 กมุภาพนัธ ์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 มถินุายน 2563 12,999 2,500 7,999 

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

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

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

05 – 08 กรกฎาคม 2563 
(วนัอาสาฬหบชูา/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 ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ ** 
 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/ทรปิ ** 

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 
 โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร  

(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
 

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 

มจี าหน่ายแลว้วันนี้ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่วา่จะเป็น ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเก๊า 
ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านไดต้อ่เนื่องสงูสดุ 8 วัน หากสนใจสัง่ซือ้ซมิกับทาง

บรษัิท กรุณาสัง่ซือ้ 3 วนัลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โปรดแจง้และช าระเงนิกบัทางเอเจน้ทท์ีท่า่นตดิตอ่ซือ้ทวัรม์า 
 

 
หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพื่อร่วมโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นขายเสือ้กันหนาว, รา้นศลิปะ

รัสเซยี, รา้นสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จง

ลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก 
ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตัวออก

จากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.       คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    



 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    
 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม   
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท  

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท 
ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดย

ระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรียดเดมิ 
ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิ์

ลกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษ

จ านวนจ ากดั 

2. นักทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่

วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่
วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 
9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื

วา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผู ้

มรีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิ

การจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ 

(กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรก

ของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไข
การคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว 

เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลง
การเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุก

กรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอื

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ
ตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีี

ซา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิาร

เพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบริษัทยินดีที่จะใหบ้ริการและ
ด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ใน

กรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของ
ลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื
วา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ 



1. ผูส้มัครทกุทา่น ไม่จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ ยกเวน้สาวประเภทสอง จะตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ารอ้ง
ขอวซีา่ 

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าของสถานทูต โดยประมาณ 7 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร์ - อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคญั  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางเจา้หนา้ทีจ่ะเป็นผูก้ าหนดการนัดหมายวันและเวลาการรวบรวมเอกสาร
ประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนี หากทา่นไม่สะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่

กจิธรุะสว่นตวัของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่

หนังสอืเดนิทางอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นช าระเงนิมัด
จ า  

4. กรณีทีท่่านไม่สามารถยื่นวซี่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็น
จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไม่ออก เนื่องจากทา่น

ยืน่หลงัคณะ  

5. มาตราฐานการพิจารณาวซี่าแบบปกตทิั่วไปคอื 15 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในช่วงนัน้ๆ ซึง่หากอยู่
ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมา
ใชร้ะหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซี่าไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษ เพือ่วางแผนลว่งหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืดว่น ระหวา่ง
ขัน้ตอนการพจิารณาวซี่า อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 

และ คา่บรกิารใหมท่ัง้หมด โดยค านงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคญักอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วกับ
คณะนี ้สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถกูใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมาก

ทีส่ดุ มากอ่นแลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบ
เกีย่วกบัความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถูกปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถูกสง่กลับจากประเทศ

ปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไมห่มดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โดย
จะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซี่าชนิดทีอ่นุมัตโิดยระบุวันที่

สามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกวา่ก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซีา่ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาสง่หนา้วี
ซา่และหนา้ทีม่กีารประทบัตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้บัเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยัน

เดนิทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์าย
การบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถูก

สง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูก
ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิ

ทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 
10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในสว่นนี้เพือ่ใหก้ารยืน่

ค ารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคญั 
 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี 
ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเลม่สเีลอืดหมูเท่าน ัน้) ฉบบั

จรงิ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีใบหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนา้ประมาณ 3 ซม. พืน้หลงั
สขีาวเท่าน ัน้ จ านวน 2 รูป รูปถ่ายเป็นปัจจุบัน มีอายุของรูปไม่เกิน 6 เดือน 

สถานทตูปฏเิสธไมรั่บรูปถา่ยโพลารอย   /รูปถ่ายสติ๊กเกอร ์/ รูปชดุครุยรับปรญิญา/รูป
ชดุราชการ  / หา้มใสเ่สือ้แขนกดุ และหา้มใสเ่สือ้สขีาว ทกุชนดิ(เนื่องจากฉากหลังตอ้ง

เป็นสขีาว) หา้มสวมเครื่องประดับทกุชนิด, หา้มใสค่อนแทรคเลนส,์ หา้มยิม้เห็นฟัน, 

เปิดใบหูและหนา้ผากชดัเจน,รูปถ่ายจะตอ้งไม่มเีงาและแสงแทรกบดบังใบหนา้ ไม่มี
จดุสแีดงในดวงตา และจะตอ้งไมม่สี ิง่สกปรกและรอยขดีขว่นใด ๆ ทัง้ส ิน้. 

 
 

3. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่ประเทศจนี กรุณากรอกรายละเอยีดทีถ่กูตอ้งและชดัเจนโดยครบถว้น 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวซีา่ประเทศจนี 

 

** กรุณากรอกขอ้มูลท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการขอวซีา่ของทา่นเอง ** 
 

ชือ่-นามสกลุ (สะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 
.................................................................................................................................................................. 

สถานะภาพ  □ โสด   ระบชุือ่บดิา..................................................ชือ่มารดา................................................... 

□ แตง่งานจดทะเบยีนสมรส □ แตง่งานไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส 
      **ระบชุือ่คูส่มรส  .................................................................................................................. 



□ หมา้ย □ หยา่    
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น..................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย.์............................... โทรศพัทบ์า้น......................................เบอรม์อืถอื....................................... 
ทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิตอ่ได ้(กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น).......................................................................................... 

รหัสไปรษณีย.์.............................. เบอรโ์ทรศพัท.์....................................... เบอรม์อืถอื.................................... 
ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา..............................................................ต าแหน่งงาน..................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน / สถานศกึษา................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์.............................................................. 
 

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

 

 ชือ่-สกลุ ...................................................อาชพี......................................ความสมัพันธ ์....................... 
          เบอรโ์ทรศพัท.์................................... 

 ชือ่-สกลุ ...................................................อาชพี......................................ความสมัพันธ ์....................... 
          เบอรโ์ทรศพัท.์................................... 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ได ้(กรณีฉุกเฉนิทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางกบัทา่น) ชือ่-สกลุ........................................................................... 
เบอรโ์ทรศพัท.์.........................................ความสมัพันธ.์................................................... 

 

(กรุณาแจง้เบอรท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 
4. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ)์ 

 
เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ 

 หากเด็กเดนิทางกบัพ่อหรอืแม่ คนใดคนหนึง่ ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ จากทางเขตหรอื

ทีว่า่การอ าเภอ (ฉบบัจรงิเทา่นัน้) โดยเอกสารใหร้ะบวุา่ อนุญาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร และระบคุวามสมัพันธว์า่

เป็นอะไรกนัอยา่งชดัเจน 
 หากเด็กเดนิทางคนเดยีว หรอืกบับคุคลทีส่าม ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมจากพ่อและแม ่ 

ใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศได ้จากทางเขตหรอืทีว่า่การอ าเภอ (ฉบับจรงิเทา่นัน้) โดยเอกสารใหร้ะบวุา่ อนุญาตใหเ้ดนิทางไป

ตา่งประเทศกบัใคร และระบคุวามสมัพันธว์า่เป็นอะไรกนัอยา่งชดัเจน 
 กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่  

- ใบส าเนาบนัทกึการหยา่ทีร่ะบวุา่บตุรอยูใ่นการดแูลของใคร 

- เอกสารการปกครองบตุร (ป.ค.14) ฉบบัจรงิเทา่นัน้ 
 กรณีบตุรบญุธรรม 

- ใบจดทะเบยีนรับบตุรบญุธรรม จากทางเขตหรอืทีว่า่การอ าเภอ 

 ส าเนาหนา้พาสปอรต์ หรอื ส าเนาบตัรประชาชน ของบดิามารดา 

 กรณีมกีารเปลีย่นชือ่-นามสกลุ แนบใบเปลีย่นชือ่-ใบเปลีย่นนามสกลุ 

 

หมายเหตุ : 
 กรณีเป็นสาวประเภทสอง  ( ลักษณะการแตง่กายเป็นสตร ี)ตอ้งยืน่หนังสอืรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ) ,จดหมายชีแ้จงตนเอง 

และสมดุบัญชเีงนิฝากตวัจรงิพรอ้มส าเนายอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งไปแสดงตัว ณ วนัยืน่วซีา่จนี และสามารถพ านักอยูใ่นประเทศจนีไดไ้ม่

เกนิ 7 วนัเทา่นัน้ 
 กรณีชาวตา่งชาตทิีท่ างานหรอืพกัอาศยัในประเทศไทย ตอ้งยืน่ ใบอนุญาตท างาน (ถา้ม)ี, จดหมายชีแ้จงตนเองพรอ้ม

รายละเอยีดทีอ่ยู่ทีช่ดัเจน ส าเนาสมดุบญัชหีรอื สเตทเมน้ ยอ้นหลงั 6 เดอืน (ในบางกรณีอาจตอ้งไปแสดงตัวทีส่ถานทตู) โดยมี

คา่บรกิารเพิม่ 1,000 บาท  

 ผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตจิะตอ้งท า Re-Entry Permit ดว้ยตนเองกอ่นสง่เอกสารเพือ่ยืน่วซีา่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บยืน่วซีา่กรณีดงันี ้ 

- หนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่สเีหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเองทีส่ถานทตูจนีโดยตรง / กรณี
เป็น พระภกิษุหรอืสามเณร 

 ผูท้ีป่ระสงคใ์ช ้หนังสอืเดนิทางราชการ หรอืใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทาง ไม่ตอ้งท าวซีา่จนี แตท่า่นจะตอ้ง รับผดิชอบในการขอ

อนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 
 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จากประสบการณแ์ละ
ระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลยพนิจิ

ของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

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

อาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 
 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทาง

ราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พื่อ



การทอ่งเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่าน
การอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์ เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วม
เดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
3. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืง หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับ
ทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทาง

บรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ คา่ตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษี

สนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับ
ทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอบุัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนื

คา่ทวัรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่

บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่น
ใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

 
 

 


