
 
 
 
 
 
 
 

จนี มงักรหยกสยบเมฆา 4วนั3คนื 
โดยสายการบนิลคักีแ้อร ์(8L) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนกุมภาพนัธ ์- เดอืนกนัยายน 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
เมอืงจงเตีย้น หรอืแชงกรล่ีา – วดัชงจา้นหลนิ 

วดัชงลามะหรอืพระราชวงัโปตาลา 
เมอืงหลีเ่จยีง – เมอืงเก่าลีเ่จยีง – ช่องแคบเสอืกระโจน 

อุทยานภูเขาหมิะมงักรหยก - ชมโชวค์วามประทบัใจลีเ่จยีง 
อุทยานน า้หยก – ทะเลสายไป๋สุ่ยเหอ 

หุบเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ - สระมงักรด า 
 



 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ – สนามบนิลเีจยีง ซนัย ี ่– เมอืงลีเ่จยีง – ประเทศจนี – เมอืง

จงเตีย้น หรอืแชงกรล่ีา 
10.00 น.  พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตูทางเข้า

หมายเลข 7 เคานเ์ตอร ์ W สายการบนิลคักีแ้อร ์ (8L) ซึง่จะมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และบริการ
ช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พรอ้มทัง้เช็คอินรับบัตรท่ีนั่งบนเครื่องบิน  

 
13.15  น าท่านเดินทางสู่ประเทศจนี เมอืงลีเ่จยีง โดยเทีย่วบนิที ่8L826 
 

* ใช้เวลาบนิประมาณ 2 ชัว่โมง 15 นาท ีสายการบนิไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง * 

 
16.30  เดินทางถึง สนามบนิลเีจยีง ซนัย ี ่ประเทศจนี เมอืงลีเ่จยีง (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชั่วโมง)  น าท่านเดินทางสู่ เมอืงจงเตีย้น (Zhongdian) หรอืแชงกร-ีล่า (Shagri-La) ซึง่อยู่ทาง

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึง่มีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซีของเมืองลี่เจียงและ
อาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลางซึง่อยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปดว้ยธรรมชาติท่ี
งดงามของป่าไม,้ ทุ่งหญา้, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ดว้ยภูมิประเทศรวมกับทัศนีย์ภาพท่ี

งดงาม สถานท่ีแห่งนี้จึงไดช้ื่อว่า “ ดินแดนแห่งความฝัน ”  
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

เย็น บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่GRACE HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่อง เมอืงจงเตีย้น หรอืแชงกรล่ีา – วดัชงจา้นหลนิ วดัลามะหรอืพระราขวงัโปตาลาน้อย – ช่อง

แคบเสอืกระโจน – เมอืงลีเ่จยีง – เมอืงเก่าลีเ่จ ีย่ง – รา้นบวัหมิะ 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม วดัซงจา้นหลนิ (Songzanlin) วัดลามะท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และมีพระลามะจ า
พรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป สรา้งขึ้นโดยทะไลลามะองค์ท่ี 5 ในปี พ.ศ. 2222 ใชเ้วลาก่อสรา้ง 18 ปี 

จึงแลว้เสร็จโดยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชงิ วัดจา้นหลินซื่อมีรูปแบบคลา้ย ”พระราชวังโปตาลา” ท่ีนคร
ลาซาแห่งทิเบต แต่ขนาดมีการย่อส่วนลงมา หากว่าโปตาลาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจา้น
หลินซื่อนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนิกชนในบริเวณท่ีราบสูงทิเบตนั่นเอง ท่านจะไดส้ัมผัสกับ

วัฒนธรรมของชาวทิเบตเพราะท่ีนี่คือเขตทิเบตนอ้ย 
 

 
 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านชม ช่องเขาเสอืกระโจน (Hutiaoxia) “ไทเกอรล์ปิ ป้ิงจอรจ์’’ ซึง่เป็นช่องแคบช่วง
แม่น ้าแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น ้าทรายทอง) เป็นช่องแคบท่ีมีน ้าไหลเชี่ยวมาก ช่วงท่ีแคบ

ท่ีสุดประมาณ 30 เมตร ตามต านานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้มีความแคบมาก จนท าใหเ้สือสามาร
กระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มได ้ จึงเป็นท่ีมาของชื่อช่องแคบเสือกระโจน ซึง่ท่ีตรงนี้ท่านจะไดช้มวิว
ภูเขาหิมะมังกรหยกในดา้นท่ีสูงท่ีสุดดว้ย 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากนั่นน าท่านเดินทางกลับสู่ เมอืงลีเ่จยีง (Lijiang) ลี่เจียงเป็นเมืองเล็กๆ ตัง้อยู่ท่ามกลางขุนเขา
ทางตอนเหนือของตา้ลี่ ซึง่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ยาวนานกว่า 800 ปี บนความสูงประมาณ 2 ,400 
เมตรจากระดับน ้าทะเล ท าใหม้ีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ลี่เจียงเป็นท่ีตัง้ ถ่ินฐานของชนเผ่านาซี ท่ี
อพยพมาจากทิเบต ซึง่มีความน่าสนใจตรงท่ีเผ่านาซีเป็นเผ่าท่ีหญิงเป็นใหญ่ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

ใหเ้วลาอิสระแก่ท่านไดเ้ดินชม เมอืงเก่าลีเ่จยีง (Lijiang Old Town) หรือ เมืองโบราณตา้เอี้ยน

เจิ้น เมืองเก่าแก่อายุกว่า 800 ปี ซึง่ภายในเมืองเก่านั้นงดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรือนสไตล์จีน
เก่าแก่ท่ีหาชมไดย้าก และไดร้ับการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดี บางหลังเหมือนโรงเตี๊ยมโบราณท่ีเคยเห็นตาม
หนังจีนยอ้นยุค บา้นเรือนส่วนใหญ่ถูกปรับเปลี่ยนใหก้ลายมาเป็นรา้นคา้ขายของมากมาย อิสระชอ้ปป้ิง
สนิคา้พ้ืนเมือง และอาหารพ้ืนเมืองต่างๆ ใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสการชอ้ปป้ิงท่ีแตกต่าง เปรียบเสมือนพา

ทุกท่านยอ้นเวลากลับไปจีนเมื่อสมัยก่อน 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ร้านยาบวัหิมะ (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling Compound 
Camphor Cream) หรือ ครีมเป่าซู่ถัง สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และ

แมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบา้นแกช้าวจีนทุกบา้นมาแต่โบราณ 
เย็น บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่LY YUN HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่าม เม ืองลี่เจ ียง – อุทยานภูเขาหิมะมงักรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลบั) – ชมโชว์ความ

ประทบัใจลี่เจ ียง (รวมค่าชมโชว์) – อุทยานน ้าหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขา

พระจนัทรส์นั า้เงนิ – รา้นหยก – สระมงักรด า 
เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ภูเขาหมิะมงักรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) (ราคา

ทวัรน์ ีร้วมค่ากระเช้าไป-กลบัแล้ว) ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาท่ีความสูงกว่า 3,356 เมตร และสูงกว่า
ระดับน ้าทะเลถึง 4,506 เมตร เพ่ือชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดท่ีสวยงามท่ีสุด ตลอดสองขา้งทาง
ท่ีขึ้นยอดเขา ท่านจะไดช้ื่นชมและดื่มด ่ากับความหนาวเย็นของธรรมชาติ ภูเขาหิมะมังกรหยกแห่งนี้
ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง มีเทือกเขาทัง้หมด 13 ลูกโดยยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดนั้น

สูงถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี ทิวเขาแห่งนี้ประกอบไปดว้ย
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ทัง้หุบหว้ย ธารน ้า แนวผา และทุ่งหญา้นาซี ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล 
จะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยมังกรก าลังเลื้อย สีขาวของหิมะท่ีปกคลุมอยู่นั้นดูราวกบัหยกขาว ท่ีตัดกับสีน า้

เงินของทอ้งฟ้า คลา้ยมังกรขาวบนฟากฟ้า ในกรณีทีม่กีารประกาศปิดใหบ้รกิารกระเช้าไฟฟ้า อนั
เนือ่งมาจาก อาทเิช่น สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ การปิดบ ารุงซ่อมแซม ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธ ิใ์นการปรบัเปลีย่นโปรแกรมไปยงั ทุ่งหญา้หยุนซนัผงิ (Yun Shan Ping) หรอื ทุ่งหญา้ห

วนิซนัผงแทน 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นท าท่านชม โชวจ์างอีโ้หม่ว (Impression Lijiang) ซึง่ก ากับการแสดงโดยจาง อี้ โหมว ผู ้

ก ากับชาวจีนท่ีมีชื่อเสียงกอ้งโลก ซึง่จาง อี้ โหมว ไดเ้นรมิตเวทีการแสดงกลางแจง้ขึ้นมาบนความสูง
กว่า 3,000 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ ซึง่การแสดงนี้
ไดใ้ชน้ักแสดงซึง่เป็นชาวบา้นกว่า 600 ชีวิต มาโชว์รอ้ง เตน้ เล่น พรอ้มแสง สี เสียง และการแต่งกาย
แบบสวยงามอลังการ ซึง่เนื้อหาของการแสดงเป็นการเล่าเรื่องราว ใหไ้ดร้ับรูถึ้งวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 

ของชนเผ่าต่างๆ ในเมืองลี่เจียง ถือว่าเป็นการแสดงโชว์กลางแจง้ท่ีย่ิงใหญ่ตระการตาเป็นอย่างย่ิง   
(ในกรณีทีส่ภาพอากาศท าใหโ้ชว์ไม่สามารถแสดงได ้ หรอืมกีารงดการแสดง ขอสงวนสทิธ ิ์
เปลีย่นแปลงรายการ และจะแจง้ใหท้ราบอกีคร ัง้ ณ วนัเดนิทาง) 

 

 
 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทุกท่านสู่ อุทยานน า้หยก (Jade Water Village) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ในลี่เจียง เป็น
หัวใจทางดา้นวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี มีความกลมกลืนกับธรรมชาติท่ีงดงาม ประกอบไปดว้ยประตู

สวรรค์ มีรูปป้ันแกะสลักดว้ยไม ้ ขา้งขวาเป็นพ่อ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน ้าตกมังกรท่ีไหลไปตามไหล่เขา
โดยจะแบ่งไดเ้ป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกมีชื่อว่ามังกรออกถ ้า ชัน้ท่ีสองชื่อมังกรเล่นน ้า ชัน้ท่ีสามชื่อมังกรโบย
บิน และยังมีตน้ไมเ้ทวดา ซึง่เป็นท่ีสักการะบูชาของคนในพ้ืนท่ีนั้นโดยมีอายุมากกว่า 500 ปี และแหล่ง
น ้าภายในอุทยานยังมีอุณหภูมิท่ีเหมาะแก่การเลี้ยงปลาแซลมอน ทางอุทยานจึงไดน้ าปลาแซลมอลมา

เลี้ยงไว ้ท่านจะเห็นเหล่าปลาแซลมอนทัง้สีด าและสีทองว่ายอยู่ในสระน ้าของอทุยาน 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

น าท่านชม ทะเลสายไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจนัทร์สนี ้าเงนิ เป็นทะเลสาบสีฟ้าตัดกับวิวต ้นไม ้
ท่ามกลางขุนเขาแห่งหุบเขาพระจันทร์สีน ้าเงิน ฉากของทะเลสาบคือภูเขาหิมะมังกรหยก ความ
สวยงามของทะเลสาบแห่งนี้คือวิวน ้าตกหินปูนขัน้บันไดขนาดเล็กลดลั่นลงมาอย่างสวยงาม น ้าท่ีไหล
ผ่านหุบเขานี้คือน ้าท่ีละลายจากหิมะบนยอดเขาหมิะมังกรหยก (ไม่รวมค่ารถแบตเตอรี)่ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ รา้นหยก (Jade Shop) เครื่องประดับท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชื่อของ

คนชาวจีนซึง่มีมาตัง้แต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใส่เครื่องประดับจ าพวก "แหวน" 
และ "ก าไล" หยก ก็จะช่วยเสริมใหเ้ป็นคนมีอ านาจ ช่วยใหม้ีความเจริญกา้วหนา้และความเจริญรุ่งเรอืง 
อีกทั้งยังช่วยสรา้งสมดุลใหเ้กดิขึ้นไดทั้้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังใหร้่างกาย
แข็งแรงอีกดว้ย 

น าท่านชม สระน า้มงักรด า หรือเฮยหลงถัน สรา้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1737 ในสมัยราชวงศ์ชงิ ซึง่สระน ้า
มังกรด ามีจุดเด่นคือ เป็นน ้าท่ีเกดิจากน ้าพุอันมีความใสจนมองเห็นพืชใตน้ ้าสีเขียวท่ีสะทอ้นกับผืนน ้า
ราวกับสีของมรกต นอกจากนี้ภายในบริเวณยังสถาปัตยกรรมต่างๆ ท่ีผสมผสานวัฒนธร  รมของชาวฮัน่ 

ทิเบต และนาซี ไวด้ว้ยกันอย่างลงตัว ทัง้สะพานหินโคง้ และศาลาอันมีจุดเด่นดว้ยมีฉากหลังเป็นภูเขา  
หลังจากนั้นน าท่านกลับสู่เมืองลี่เจียง 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
เย็น บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ LY YUN HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่ี ่ เมอืงลีเ่จยีง – สนามบนิลีเ่จยีง ซนัย ี ่– สนามบนิสุวรรณภูม ิ – กรุงเทพฯ 
เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบนิลีเ่จยีง ซนัย ี ่เพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

10.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิ โดยเทีย่วบนิที ่8L825 
11.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พรอ้มความประทับใจ 
  

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

 



 
 
 
 
 
 
 

หากท่านทีต่อ้งออกต ั๋วภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ)  

กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ก่อนท าการออกต ั๋วเนือ่งจาก 
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 
หอ้งละ 2-3 ท่าน 

ราคาพกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคาไม่รวมต ั๋ว
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 14,999 2,500 9,999 



 
 
 
 
 
 
 

(วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี 

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 

 

** อตัราค่าบรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ  
ณ วนัเดนิทางกลบั ไม่รวมวซี่า (Infant) ท่านละ 5,900 บาท ** 

** อตัรานี ้ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่  
ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ ** 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

** อตัรานี ้ยงัไม่รวมค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยืน่วซ่ีาท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี  

ท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทรปิ ** 
(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน ัน้) 

• โรงแรมที่พกัอาจมีการสล ับปร ับเปลี่ยนขึ้นอยู่ก ับความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึง

ผลประโยชนลู์กคา้เป็นหลกั 
 

** ส าหรบัอตัราค่าบรกิารนี ้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีู ้
เดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง  

หรอื เปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร  
(ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือร่วมโปรโมทสนิคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรัฐบาล คือ รา้นขายเสื้อ
กันหนาว, รา้นศิลปะรัสเซีย, รา้นสนิคา้พ้ืนเมือง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับ
ราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุก

ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และ
ถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงค์จะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจาก
คณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 

หยวน/ท่าน/รา้น 
 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ      
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี   
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.       

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ   
 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ      
 ค่าจา้งมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง    

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   
 
อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม   

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหัวหนา้ทัวร์ก่อนการใชบ้ริการ)   

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหนา้ทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท  
  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดั

จ า ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันท่ี 1 กรุณาระเงินมัดจ า 
ส่วนนี้ภายในวันท่ี 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงินมดั
จ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีว่างและท า



 
 
 
 
 
 
 

จองเขา้มาใหม่อีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการใหส้ทิธิ์ลูกคา้

รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทาง
บริษัทมีท่ีนั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 

21 วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ 
รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีท่ีอยู่ในช่วงรอผลการ
อนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ท่ีท าใหท้างบริษัทไม่ไดร้ับเงินตามเวลาท่ีก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื 

ก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสทิธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 
นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทาง
บริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชื่อในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบ
เรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบัตร

ประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไข
การคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของเงินค่าบริการ  

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพัก เป็นตน้ ** 
**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุ บนหนา้ตั๋วเท่านั้น จึงไม่
สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์ม่คนืเงนิท ัง้หมดใหก้บัท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง
ตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับ
ราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือ
เอเย่นต์ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการ
เพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางบริษัทยินดี
ท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการต่อไป 



 
 
 
 
 
 
 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ท่ีลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่
ส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ าย

ตามท่ีเกดิขึ้นจริงทัง้หมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ 
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา ท ีท่่านควรทราบ 
1. ผูส้มัครทุกท่าน ไม่จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนย์ย่ืนรับค ารอ้งขอวีซ่า ยกเวน้สาวประเภทสอง จะตอ้งมาแสดง

ตน ณ ศูนย์ย่ืนรับค ารอ้งขอวีซ่า 
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 7 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร์ - 

อาทิตย์ ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับจ านวนของผูส้มคัรในแต่ละช่วงเป็นส าคัญ  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางเจา้หนา้ท่ีจะเป็นผูก้ าหนดการนัดหมายวันและ
เวลาการรวบรวมเอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวจีน หากท่านไม่สะดวกมาด าเนินการย่ืนวีซ่าวันใดบา้ง 
รวมไปถึงมีความจ าเป็นตอ้งใชห้นังสือเดินทางเพ่ือกจิธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในช่วง

ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า หรือ ซึง่อาจท าใหใ้หม้ีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนังสือเดินทางอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาท่ีสถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรือ ก่อนช าระเงินมัดจ า  

4. กรณีท่ีท่านไม่สามารถย่ืนวีซ่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งย่ืนก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้นตามจริงทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) 
จะตอ้งออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เนื่องจากท่านย่ืนหลังคณะ  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติท่ัวไปคือ 15 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กับจ านวนผูส้มัคร
ในช่วงนั้นๆ ซึง่หากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว ท่ีมีผูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกติ  

6. หลังจากท่ีผูส้มัครไดท้ าการย่ืนขอวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยืมหนั งสือ
เดินทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส ิ้น ดังนั้นหากท่านมี
ความจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพ่ือเดินทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนล่วงหนา้ กรณีท่ี

ตอ้งการใชห้นังสือเดินทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสือเดินทางกลับคืนด่วน ระหว่างขัน้ตอนการ
พิจารณาวีซ่า อาจท าใหส้ถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ นั่นหมายถึงจะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทัง้หมด โดยค านึงถึงระยะเวลาการพิจารณาเป็นส าคัญก่อนด าเนินการ  

7. กรณีท่ีท่านมีวีซ่าท่องเท่ียวเชงเกน้ชนิดท่ีสามารถเขา้ออกไดห้ลายครั้งโดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการ
ใชเ้ดินทางท่องเท่ียวกับคณะนี้ สามารถใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นถูกใชม้าแลว้ตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วีซ่า
ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนั้นๆมากท่ีสุด มาก่อนแลว้อย่างนอ้ยหนึ่งครั้ง หากไม่เป็นไปตาม

เงื่อนไขและลูกคา้ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ 
ค่าใชจ้่ายท่ีจะเกดิขึ้นในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง หรือ ถูกส่งกลับจากประเทศ
ปลายทาง  

8. กรณีท่ีท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางท่ีสามารถเขา้ออกไดห้ลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวีซ่า
ชนิดท่องเท่ียวเท่านั้น โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันท่ีมีอายุคงเหลืออย่างนอ้ง 6 เดือน ณ วัน
เดินทางกลับ รวมถึงวีซ่าชนิดท่ีอนุมัติโดยระบุวันท่ีสามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนด
ท่ีอนุมัติในหนา้วีซ่า ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ท่ีมีการประทับตราเขา้

ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเพ่ือความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยันเดินทาง 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใชจ้่ายท่ีจะเกดิขึ้นในทุกกรณี เช่น 
เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนุญาตใหเ้ช็คอินไดเ้นื่องจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูก

ปฏิเสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 



 
 
 
 
 
 
 

9. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชง เกน้

เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนขอ้เท็จจริง
หรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึ่งขอใหท่้านใหค้วาม

ร่วมมือในส่วนนี้เพ่ือใหก้ารย่ืนค ารอ้งในครั้งต่อๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ี
สถานทูตเป็นส าคัญ 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซี่าท่องเทีย่วประเทศจนี 
ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเล่มสเีลือดหมูเท่าน ัน้) ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้าน
คงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และมีหนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

2. รูปถ่ายส ีใบหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนา้ประมาณ 3 ซม. พืน้หลงัสขีาวเท่าน ัน้ จ านวน 

2 รูป รูปถ่ายเป็นปัจจุบัน มีอายุของรูปไม่เกนิ 6 เดือน สถานทูตปฏิเสธไม่รับรูปถ่ายโพลารอย  /รูปถ่าย
สติ๊ กเกอร์ / รูปชุดครุยรับปริญญา/รูปชุดราชการ   / หา้มใส่เสื้อแขนกุด และหา้มใส่เสื้อสีขาว ทุกชนิด
(เนื่องจากฉากหลังตอ้งเป็นสีขาว) หา้มสวมเครื่องประดับทุกชนิด, หา้มใส่คอนแทรคเลนส์, หา้มย้ิมเห็นฟัน, 

เปิดใบหูและหนา้ผากชัดเจน,รูปถ่ายจะตอ้งไม่มีเงาและแสงแทรกบดบังใบหนา้ ไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และ
จะตอ้งไม่มีส ิง่สกปรกและรอยขีดข่วนใด ๆ  ทัง้ส ิน้. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

3. แบบฟอร์มกรอกขอ้มูลวีซ่าประเทศจีน กรุณากรอกรายละเอียดท่ีถูกตอ้งและชัดเจนโดยครบถว้น  
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวซีา่ประเทศจนี 

 
** กรุณากรอกขอ้มูลท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการขอวซี่าของท่านเอง **  

 
ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 
.................................................................................................................................................................. 
สถานะภาพ  □ โสด   ระบุช่ือบิดา..................................................ช่ือมารดา................................................... 

□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส □ แต่งงานไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส 
      **ระบุช่ือคู่สมรส  .................................................................................................................. 

□ หมา้ย□ หย่า    
ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น........................................................................................................ ............................. 
รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บา้น......................................เบอรม์อืถอื....................................... 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้(กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น)......................................................................... ................. 
รหัสไปรษณีย์............................... เบอร์โทรศัพท์........................................ เบอรม์อืถอื.................................... 
ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศกึษา..............................................................ต าแหน่งงาน.......................... ........... 
ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา.................................................................................................................  
รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท.์.............................................................. 
 
  *** ในกรณีทีเ่กษียณอายุ กรุณาระบุช่ือ และ ทีอ่ยู่ สถานทีท่ างาน เน่ืองจากเป็นเงือ่นไขของสถานทูต ***  
ช่ือสมาชิกในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธ ์
 

 ช่ือ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพนัธ์ ....................... 
          เบอร์โทรศัพท์.................................... 

 ช่ือ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพนัธ์ ....................... 
          เบอร์โทรศัพท์.................................... 
ช่ือผูต้ดิต่อได ้(กรณีฉุกเฉินทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางกบัท่าน) ช่ือ-สกุล........................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์..........................................ความสัมพันธ์....................................................  

 
(กรุณาแจง้เบอรท์ ีส่ามารถตดิต่อไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

4. ส าเนาสูติบัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์) 

 
เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์  

• หากเด็กเดินทางกับพ่อหรือแม่ คนใดคนหนึ่ง ตอ้งมีหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไป

ต่างประเทศ จากทางเขตหรือท่ีว่าการอ าเภอ (ฉบับจริงเท่านั้น) โดยเอกสารใหร้ะบุว่า อนุญาตให ้
เดินทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกันอย่างชัดเจน 

• หากเด็กเดินทางคนเดียว หรือกับบุคคลท่ีสาม ตอ้งมีหนังสือแสดงความยินยอมจากพ่อและแม่  

ใหเ้ดินทางไปต่างประเทศได ้จากทางเขตหรือท่ีว่าการอ าเภอ (ฉบับจริงเท่านั้น) โดยเอกสารใหร้ะบุว่า 
อนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกันอย่างชัดเจน  

• กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  

- ใบส าเนาบันทึกการหย่าท่ีระบุว่าบุตรอยู่ในการดูแลของใคร 
- เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจริงเท่านั้น 
• กรณีบุตรบุญธรรม 

- ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรือท่ีว่าการอ าเภอ 
• ส าเนาหนา้พาสปอร์ต หรือ ส าเนาบัตรประชาชน ของบิดามารดา 
• กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แนบใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล 



 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ : 
• กรณีเป็นสาวประเภทสอง  ( ลักษณะการแต่งกายเป็นสตรี  )ตอ้งย่ืนหนังสือรับรองการท างาน 
(ภาษาอังกฤษ)  ,จดหมายชี้แจงตนเอง  และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพรอ้มส าเนายอ้นหลัง 6 เดือน ตอ้งไป

แสดงตัว ณ  วันย่ืนวีซ่าจีน และสามารถพ านักอยู่ในประเทศจีนไดไ้ม่เกนิ  7 วันเท่านั้น 
• กรณีชาวต่างชาตทิ ีท่ างานหรอืพกัอาศยัในประเทศไทย ตอ้งย่ืน ใบอนุญาตท างาน (ถา้มี), จดหมาย
ชี้แจงตนเองพรอ้มรายละเอียดท่ีอยู่ท่ีชัดเจน ส าเนาสมุดบัญชีหรือ สเตทเมน้ ยอ้นหลัง 6 เดือน (ในบางกรณี

อาจตอ้งไปแสดงตัวท่ีสถานทูต) โดยมีค่าบริการเพ่ิม 1,000 บาท  
• ผูถื้อหนังสือเดินทางต่างชาติจะตอ้งท า Re-Entry Permit ดว้ยตนเองก่อนส่งเอกสารเพ่ือย่ืนวีซ่า 
• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับย่ืนวีซ่ากรณีดงันี้  

- หนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มสีเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเองท่ี
สถานทูตจีนโดยตรง / กรณีเป็น พระภิกษุหรือสามเณร 

• ผูท่ี้ประสงค์ใช ้หนังสือเดินทางราชการ หรือใชบั้ตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าวีซ่าจีน แต่ท่านจะตอ้ง 

รับผิดชอบในการขออนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 
 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซ่ีาทีไ่ดก้ล่าวมานี ้ เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้

จากประสบการณ์และระเบยีบของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และ
คุณสมบตัขิองลูกคา้ในแต่ละราย โดยอยู่ท ีดุ่ลยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

 

** เอกสารทีใ่ช้ในการท าวซ่ีากรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัต ารวจตรวจคนเขา้
เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทนัหนั ** 

 
เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่่านควรทราบ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผูม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสทิธิ์ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณี

ท่ีท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการ

เดินทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใด
เชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ 
เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกดิขึ้นในสว่นนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย 
หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ 

เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์
ไม่ไดส้่งหนา้หนังสือเดิน และ หนา้วีซ่ามาใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมัดจ าหรือส่วนท่ีเหลือทัง้หมด  

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้นี้ ทางบริษัทจะค านึง ถึง
ความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 



 
 
 
 
 
 
 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ได ้

เกดิจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน 
เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลง
เท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านั้น 

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อัน

ไม่ใช่เหตุท่ีเกี่ยวขอ้งกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัติภัยท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการ
ควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของ
ทางบริษัท หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน า
ออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส ิง่ของ

ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้ง
เครื่องบินเท่านั้น 

11. สิง่ของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ 
ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศ
ปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ย

ใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ท่ีเกดิขึ้นจริงทัง้หมดกับผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกดิเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 


