
 

 

รหัสทัวร B2B1902401 
ทัวรจีน แชงกรีลา ยาติง ตันปา หุบเขาสี่ดารุณี 6 วัน 5 คืน  [3U] 
ไมลงรานชอปฯ   อุทยานซ่ือกูเหนียงซาน(สี่ดารุณี)     
อุทยานยาติง    วัดถากง    วัดหลี่ถงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ไมลงรานชอปฯ | อุทยานซ่ือกูเหนียงซาน(ส่ีดารุณี) | อุทยานยาติง | วดัถากง | วดัหลีถ่ัง  

 
   

THE LAST SHANGRI-LA ย่าติง ตนัปา หุบเขาสี�ดารุณี � วนั � คนื  

เดินทาง สงิหาคม – ธันวาคม  ����  

ราคาเริ�มต้น ��,900.- 



 

 

 

 

 

 

  

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินซวงหลิว) (3U8146 : 17.35-
21.45)     

14.30 น. พรอมกันที่สนามบินสวุรรณภมิูอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 3  เคานเตอร 
E หรือ ประตู 4 เคานเตอร G สายการบินเสฉวน แอรไลน (3U) โดยมีเจาหนาที่ คอย
ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ใหกับทุกทาน 

17.35 น. ออกเดินทางสูเมืองเฉิงตู(สนามบินซวงหลิว) โดยเที่ยวบินที่ 3U8146  
21.45 น. เดินทางถึง เมืองเฉิงตู (สนามบินซงหลิว) ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนต้ังอยู

บริเวณลุมแมน้ําหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปดวยเทือกเขา และมี
สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูรอนที่อบอุน 
ฤดูหนาวที่ไมหนาวนักและมปีริมาณความช้ืนสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลานคน 
จัดเปนอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปจจุบันเปนทั้งศูนยกลางดานการเมือง การทหาร 
และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต   

ที่พัก  ACME HOTEL  OR SAME 4* 
วันที่2 เฉิงตู-อุทยานภูเขาสี่ดารุณี-หุบเขาซวงเฉียวโกว(รวมรถอุทยาน)-ตันปา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

เส้นทางการเดนิทาง  

วนัที� 1  กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ)-เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตซูวงหลวิ) (3U8146 :17.35-21.45)     
วนัที� 2   เฉิงต-ูอทุยานภูเขาสี�ดารุณ-ีหบุเขาซวงเฉียวโกว(รวมรถอทุยาน)-ตนัปา 
วนัที� 3   ตนัปา-หมู่บ้านเจี�ยจ-ีผ่านชมหอคอยโบราณโซโพ-วัดถ่ากง-ซินตเูฉียว 
วนัที� 4  ซินตเูฉียว-วดัหลี�ถงั-ย่าติง 
วนัที� 5   อทุยานย่าติง(รวมรถประจําอทุยาน+รถแบตเตอรี�/ไม่รวมขี�ม้า)-เต้าเฉิง 
วนัที� 6 เต้าเฉิง(สนามบินเต้าเฉิงย่าติง)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(3U8112 : 09.55-11.05)(3U8145 : 

15.25-18.00) 



 

 

 

 หลังรับประทานอาหารเชา นําทานเดินทางสู อุทยานภูเขาสี่ดรุณี (ใชเวลาประมาณ 
4.30 ช่ัวโมง) ภูเขาสี่ดรุณี เปนภูเขาที่มั้งความสวยงามและยิ่งใหญลักษณะเขาที่สูงชัน 
มีหิมะที่ปกคลุมยอดเขา แสงสีเงินที่สะทอนลงมากระทบบนตีนเขาปกคลุมดวยผืนป�าที่
อุดมสมบูรณ ผืนหญาที่เหมือนด่ังที่นอน ธารน้ําใสที่ไหลผาน ใหความสวยงามที่
เหมือนกับยุโรปตอนใต เปรียบเสมือนเปนด่ัง  “ภูเขาแอลป�แหงตะวันออก” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานสู หุบเขาซวงเฉียวโกว(รวมรถอุทยาน) จุดทองเที่ยวที่แบงออกเปน 3 สวน 

สวนที่หน่ึงเรียกวา หุบเขาหยินหยาง ทุงตนหยาง แลวเดินทางเขาสูสวนลึกสุด ทานจะ
ไดเห็นธารน้ําแข็ง ภูเขากระจกแกว ภูเขาดวงอาทิตย ภูเขาดวงจันทร ยอดเขากระตาย 
สวนที่สอง นําทานชมทะเลสาบ และ สวนที่สาม นําทานชมทุงหญาเหน่ียนหยูป�า ชม
ยอดเขารูปรางแปลกตา เชนยอดเขาเพชร ยอดเขาวังโปตาลา ภูเขาหญิงตั้งครรภ ให
ทานอิสระชมวิวถายรูปที่มีฉากหลังเปนภูเขาสูงปกคลุมดวยหิมะขาวโผลน ในหุบเขาที่
มีลําธารใสสะอาดและตนสนสูงสีเขียวเขมสลับดวยตนไมหลากหลาบเฉดสีตามฤดูกาล 
เชน เขียวออน เขียวแก เหลือสม แดง น้ําตาลเขม เน่ืองจากกําลังเขาสูชวงฤดูใบไม
รวงที่จะมาถึง หลังจากน้ัน  



 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองตันปา (ใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง) ตันปาเปนเมืองหนาดานที่
สําคัญของทิเบต มีป�อมปราการมากกวา 3,000 แหง มีการสรางคร้ังแรกเมื่อ 1,700 
ปที่แลวในสมัยของราชวงศฮั่น ปจจุบันมีป�อมปราการคงเหลืออยูประมาณ 560 แหง 
และเมืองตันปายังมีหุบเขาที่สวยงาม นอกจากหุบเขาที่สวยงามแลวตันปายังขึ้นช่ือ
เร่ืองหญิงงามอีกดวย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร    
ที่พัก LANFENG HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 3 ตันปา-หมูบานเจ๋ียจี-ผานชมหอคอยโบราณโซโพ-วัดถากง-ซินตูเฉียว 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

 หลังรับประทานอาหารเชา นําทานชม หมูบานเจ๋ียจี หมูบานหน่ึงในเมืองตันปา ที่มี
ลักษณธโดดเดนกวาหมูบานอ่ืนๆ โดยตัวบานกอสรางดวยหินแผนเล็ๆที่มีสีดํา สีแดง 
สีขาว วางซอนสลับกัน หลังคาบานมียอดแหลมเพื่อวางหินสีขาวสัญญาลักษณความ
ศักด์ิสิทธิ์อยูมุมใดมุมหน่ึงของหลังคาบาน  
จากน้ันนําทานชม หอคอยโบราณโซโพ (ชมดานนอกไมเขาภายใน) เปนหอคอยที่มี
อายุหลายรอยป โบราณที่แหงน้ีใชเปนป�อมปราหารไวเพื่อป�องกันการโจมตีของขาศึก 
และเปนฮวงจุยที่สําคัญของชาวมองโกล โซโพความหมายในภาษาทิเบตหมายถือ
ในสัมยโบราณบริเวณน้ีมีชาวมองโกลอาศัยใชชีวติอยูบริเวณน้ีมากมาย จึงใชช่ือเร่ืองที่
แหงน้ีวาโซโพ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานชม วัดถากง ต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงใตของตัวเมือง อยูหางประมาณ 4 

กิโลเมตร สรางจากทองคําหนักกวา 100 กิโลกรัม เปนพุทธนิกายมหายานทิเบต 
เบ้ืองหลังของเจดียคือยอดเขายาลา เปนวัดหน่ึงที่ผูคนในเมืองใหความเคารพสักการะ
มาก 



 

 

นําทานเดินทางสูเมืองซิงตูเฉียว (ใชเวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง)ต้ังอยูหางจากเมือง
คังต้ิงไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ 83 กิโลเมตร ซินตูเฉียวกลายเปน
จุดหมายปลายทางดานการทองเที่ยวสําคัญแหงหน่ึงของประเทศจีน เปนเมืองที่มี
ทิวทัศนสวยงามไดรับคําสมญานามวา สวรรคของนักถายภาพ ที่ใฝ�ฝนจะไปเยือนสัก
คร้ังหน่ึง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก PHOTOGRAPHY PARADISE HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 4 ซินตูเฉียว-วัดหลี่ถัง-ยาติง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองหลี่ถัง (ใชเวลาประมาณ 5 ช่ัวโมง) เปนเมืองที่ต้ังอยูสูงที่สุด
ในโลก สูงกวาทิเบต เปนดินแดนเรียกไดวาลึกลับที่สุดที่อยูในความสูงระดับ 4,000-
6,000 เมตรจากระดับน้ําทะเล อยูระหวางทางจากหยาเจียงไปเมืองเตาเฉิงและยาติง 
เปนบานเกิดขององคดาไลลามะที่ 6 ระหวางทางทานไดชมวิววิถีความเปนอยูของชาว
ทองถิ่น ชาวเมืองหลี่ถังเปนชาวทิเบต ระหวางทางทานจะไดชมวิวภูเขาทูจื่อซาน(ภูเขา
กระตาย) ภูเขาไทจื่อซาน(เยี่ยหวา) ภูเขาหิมะสีขาวโพลน ถือเปนภูเขาที่เปนเอกลักษณ
ของเมืองน้ี ตามสายถนนหลักของเมืองน้ีจะมีเจดียทิเบตต้ังเรียงราย ถือเปนสิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์ของชาวเมืองอาหลี่ถัง รวมทั้งการเซียปกคลุมภูเขาไทจื่อซาน ชมทุงหญาโป
หวาที่สวยงาม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานชมวัดหลี่ถัง วัดนิกายเกลุกปะ ที่สําคัญแหงหน่ึงในแถบเมืองตันปา มีอายุกวา 

400 ป นําทานเดินทางสูเมืองยาติง(ใชเวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง) เมืองที่ไดรับการ
สมญานามวา แชงกร่ีลาแหงสุดทาย ระหวาทางทานจะไดชมทุงหญาขนาดใหญของ
ดินแดนที่ราบสูงเสฉวน ระหวางทางใหทานชมวิวอันสวยงาม ทานไดจะเห็นชาวทิเบต
ออกมาเล้ียงจามรี และผานวัดแบบทิเบต ผานทุงหญา ป�าเปลี่ยนสีที่มีใหเห็นระหวาง
ทางและวิวทิวทัศนของภูเขาหิมะอันสวยงามระหวางตลอดเสนทาง 



 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก RAMADA ENCORE HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 5 อุทยานยาติง(รวมรถประจําอุทยาน+รถแบตเตอรี่/ไมรวมขี่มา)-เตาเฉิง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

 เดินทางเขาสู อุทยานยาติง (YADING  NATURE RESERVE) อุทยานแหงน้ี
ครอบคลุมพื้นที่กวา 1,344 ตร.กม.ที่ระดับความสูงกวา 4,000 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล ภายในอุทยานมียอดเขาศกัด์ิสิท 3 ยอด หรือเรียกวา ภูเขาหิมะ 3 พระ
โพธิสัตว ประกอบไปดวย ยอดเขาเซียนหนายยื่อ เปรียบเสมือน พระโพธิสัตวแหง
ความกรุณา ยอดเขาเซี่ยโยโตเจีย เปรียบเสมือน เซียนเทวดาผูสูงสง ยอดเขายาน
มายหยง เปรียบเสมือน องคทิพยเทพพิทักษ เปนทีนั่บถืออยางสูงของชาวทิเบต และ
ไดรับสมญานามวา "THE LAST SHANGRI-LA"  จากน้ันนําทานชม ทุงหญาลั่วหรง
และป�าเปล่ียนสี ใหเวลาถายรูปและเก็บความทรงจําอันงดงามที่ดินแดนที่อัศจรรยแหง
น้ี   

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูเมือง เตาเฉิง (ใชเวลาประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 



 

 

เมืองที่อยูบนความสูงเกอืบ 4,000 เมตร อิสระใหทานชมทัศนียภาพสองขางทางและ
พักผอนตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก SUNSHINE HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 6 เตาเฉิง(สนามบินเตาเฉิงยาติง)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)(3U8112 : 09.55-11.05)(3U8145 : 14.30-16.35) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก หากเวลาไมทัน สงวนสิทธิ์จัดเปนแบบ
กลอง 

 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินเตาเฉิงยางติง 
09.55 น. ออกเดินทางสู เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) โดยเที่ยวบินที่  3U8112 
11.05 น. เดินทางกลับถึง สนามบินเฉิงตูซวงหลิว 

 นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมือง และเช็คอินรอตอเคร่ือง 
14.30 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยเที่ยวบินที่  3U8145 
16.35 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพ 

  
โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ

ทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการ 
 

อัตราคาบริการ : THE LAST SHANGRI-LA ยาติง ตันปา  หุบเขาสี่ดารุณี 6 วัน 5 คืน โดยสายการ
บินเสฉวนแอรไลน 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 20-25 ก.ย. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 8,000.- ไมรับ 
วันที่ 18-23 ต.ค. 62 37,900.- 37,900.- 37,900.- 8,000.- ไมรับ 
วันที่ 01-06 พ.ย. 62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 8,000.- ไมรับ 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 8,900.-  
ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน (รวมวีซาจีน 4 วันทําการ) 

 

 



 

 

ราคาน้ีไมรวมคาวซีาเดี่ยว ทานละ 1,650 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน/ทาน/ทรปิ 

 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 

กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 
 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําที่พกัโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทวัร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,650 บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 

ทานละ 1 ใบไมเกิน  20 กิโลกรัม สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 



 

 

8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ทาน/ทริป 
 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่ เกิดจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทัง้สิ้น แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
 



 

 

สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทวัร กรุณากรอกใหครบเพือ่ประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ

บั ต ร ข อ ง เ ด็ ก ฉ บั บ แ ป ล (โด ย ส า ม า ร ถ ด า ว โห ล ด แ บ บ ฟ อ ร ม ได ที่  
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่

ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ 
โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสทิธิ์ของสถานทูต และ
บางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   



 

 

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี 
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 
2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวซีาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวี
ซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตรา
วีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลัง
ขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล

รับรองตราประทับรานที่แปล 



 

 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบล
เย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการ ีไอซแลนด อติาลี 
ลิทวัเนีย ลตัเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย 
สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 

 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน  

สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวซีาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับ
ราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปน
จริง 
  

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรณุากรอกขอมูล
ดังตอไปน้ี** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวซีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต) 
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME....................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา 
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส ......................................................................................................................... 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
...........................................................................................................................................................................................



 

 

...... 

.................................................................................รหัสไปรษณีย

............................................................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
............................................................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
...........................................................................................................................................................................................
...... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
........................................................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
.............................................................................................................. 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) .......................................................................................................... 
ตําแหนงงาน
.............................................................................................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
...........................................................................................................................................................................................
...... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
........................................................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
............................................................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการ
โทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป
............................................................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
......................................................................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป
............................................................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME..................................................................................... 
RELATION......................................................................................................................................................................
......... 
2. (MISS /MRS / MR) 



 

 

 

NAME................................................SURNAME...................................................................................... 
RELATION......................................................................................................................................................................
......... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไม
สะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


