
 

 

รหัสทัวร TTN1902554 
ทัวรจีน บินตรงลี่เจียง แชงกรีลา ซุปตาร ดินแดนในฝน 4 วัน 3 คืน 
[8L] 
บินตรงสูลี่เจียง... เมืองเล็กๆ ทามกลางขุนเขา มีอากาศหนาวเย็นตลอดป 
ชองแคบเสือกระโจน... สถานท่ีทองเที่ยวสําคัญที่เปนมรดกโลก UNESCO 
หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน... ภูเขาสูงมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดท้ังป  
เมืองโบราณลี่เจียง... มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ป 1997 
เมนูพิเศษ... สุกี้ปลาแซลมอน  
มีน้ําด่ืมบรกิารบนรถบสัวันละ 1 ขวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก      กรุงเทพมหานคร-ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม-ิสนามบินล่ีเจียงซานยี-่เมือง

ลี่เจียง 
10.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคานเตอร 

W สายการบินลัคกี้แอร (8L) โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง
และนําทานโหลดสัมภาระ 

13.15 น. ออกเดินทางสู สนามบินล่ีเจียงซานย่ี ประเทศจึน โดยสายการบิน LUCKY 
AIR  เที่ยวบินท่ี 8L826 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง 15 นาที) 
(คาทัวรบริการน้ําด่ืมทานละ 1 ขวด ไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง สายการบินมี
บริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

16.30 น.  เดินทางถึง สนามบินลี่เจียงซานยี่ ประเทศจึน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร เรียบรอยแลวนําทานรับสัมภาระ (เวลาทองถิ่นประเทศจีน เร็วกวา
ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
เมืองลี่เจียง เปนเมืองซึ่งตั้งอยูในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเปนถิ่นท่ีอยูของชาว
นาซีถือเปนชนกลุมนอยท่ีมีความนาสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชน 
การมีโครงสรางทางสังคมแบบสตรีเปนใหญ นอกจากน้ันยังมีอักษรภาพอันเปน
เอกลักษณอีกดวย  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร (1)   
ท่ีพัก โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว  
 
วันที่สอง      ลี่เจียง-จงเต้ียน (แชงกรีลา)-โคงแรกแมน้ําแยงซีเกียง-ชองแคบเสือกระโจน-เมือง

โบราณจงเต้ียน 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
 นําทานเดินทางสู เมืองจงเต้ียน (แชงกรีลา) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

ซึ่งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกบัอาณาเขต
นาซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยูหางจากนครคุนหมิ
งถึง 700 กโิลเมตร และอุดมไปดวยธรรมชาติท่ีงดงามของป�าไมทุงหญาภูเขา
ทะเลสาบและสัตวนานาชนิด ดวยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพท่ีงดงาม สถานที่
แหงน้ีจึงไดช่ือวา “ดินแดนแหงความฝน” 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  



 

 

บาย ระหวางทางแวะชม โคงแรกแมน้ําแยงซีเกียง เกิดจากแมน้ําแยงซีท่ีไหลลงมาจาก
ชิงไหและทิเบต ซึ่งเปนที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไหหลอ แลวหักเสนทางโคง
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเปน “โคงแรกแมน้ําแยงซี”  

 นําทานชม ชองแคบเสือกระโจน ซึง่
เปนชองแคบชวงแมน้ําแยงซีไหลลงมา
จากจินซาเจียง(แมน้ําทรายทอง) เปน
ชองแคบที่มีน้ําไหลเชี่ยวมาก ชวงท่ี
แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตาม
ตํานานเลาวา ในอดีตชองแคบเสือน้ี
สามารถกระโดดขามไปยังฝم�งตรงขาม
ได จึงเปนท่ีมาของ “ชองแคบเสือ
กระโจน” 
นําทานชม เมืองโบราณจงเต้ียน (เมืองโบราณแชงการีลา) ศูนยรวมของวัฒนธรรม
ชาวธิเบต ลักษณะคลายชุมชนเมืองโบราณธิเบต ซ่ึงเต็มไปดวยรานคาของคน
พ้ืนเมือง รานขายสินคาที่ระลึกมากมาย 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร (4)   
ท่ีพัก โรงแรม GRACE HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 
วันที่สาม      ภูเขาหิมะสือขา-หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน(รวมกระเชา)-จงเต้ียน-ลี่เจียง-รานบัว

หิมะ 
เมืองโบราณล่ีเจียง-** OPTION SHOW : โชวพ้ืนเมือง Lishui Jinsha (โชว
ลี่สุยจินซา)** 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
นําทานเดินทางสู ภูเขาหิมะสือขา 
เปนท่ีต้ังของ หุบเขาพระจันทรสีน้ํา
เงิน มีความสูงกวา 4,500 เมตร 
จากระดับน้ําทะเล ประกอบดวย 13 
ยอดเขา เรียงรายตอกนัลักษณะ
คลายมังกร เปนหบุเขาที่มีทัศนียภาพ
งดงามมาก ไดรับการขนานนามวา
เปน สวรรคบนดิน สะกดทุกสายตา
ของผูมาเยือน จากน้ันนําทาน โดยสารน่ังกระเชา ซึ่งแบงเปน 2 ชวง จุดแรกคือ 



 

 

ศูนยทองเที่ยว หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน และเปลี่ยนกระเชาตอไปยัง จุดบนสุดของ 
หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน เปนจดุชมวิว แบบ 360 องศา ใหทานไดสัมผัสกับหิมะที่
ปกคลมุยอดเขาอยางเต็มท่ี และช่ืนชมกบัทิวทัศน อันสวยงามบนยอดเขา ท่ีมีหิมะ
ปกคลมุเกือบตลอดป อิสระถายภาพตามอัธยาศัย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)  
บาย นําทานเดินทางกลับสู เมืองลี่เจียง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เมืองเล็กๆ 

ที่ต้ังอยูทามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของตาหลี่ มีอากาศหนาวเย็นตลอดป 
นําทานชม รานบัวหิมะ สรรพคุณ
เปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุ
พอง และแมลงกัดตอยถือไดวาเปน
ยาสามัญประจําบานเลยทีเดียว 

 นําทานเดินทางสู เมืองโบราณลี่เจียง 
ดานหนาจะมีกังหันวิดน้ําขนาดใหญ
ต้ังโดดเดนเปนสงา เปนเหมือน
สัญลักษณของเมืองเกาลี่
เจียง ภายในเมืองเกาลี่เจียงน้ันงดงามไปดวยสถาปตยกรรมบานเรือนสไตลจีน
เกาแกที่หาชมไดยาก และไดรับการอนุรักษไวอยางดี บางหลังเหมือนโรงเต๊ียม
โบราณท่ีเราเคยเห็นตามหนังจีนยอนยุค ใหทานอิสระตามอัธยาศัย 

 OPTION SHOW : โชวพ้ืนเมือง Lishui Jinsha (โชวลี่สุยจินซา) ราคา 1,500 
บาท/ทาน 

 โชวในโรงละคร เปนโชวเกี่ยวกบัวัฒธรรม ซึ่งเปดการแสดงมากกวา 5,000 ครั้ง
และมี 
  ผูชมมากกวา 2 ลานคน เวลาในการชมโชวประมาณ 1 ช่ัวโมง ข้ึนอยูกับจํานวน 
  นักทองเที่ยวและการจราจรในวันน้ันๆ) สามารถตดิตอไดท่ีไกดทองถิ่นหรือหัวหนา
ทัวร/  
  สําหรับทานที่ไมไดซื้อทัวรเสริม ทานสามารถเดินอิสระถายรูปไดทีเ่มืองโบราณลี่
เจียง  
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน (7)   
ท่ีพัก โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว  
 
 
 



 

 

วันทีส่ี่   สนามบินล่ีเจียงซานย่ี-ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ (กรุงเทพมหานคร) 
 
เชา  บริการอาการเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินล่ีเจียงซานยี ่เพ่ือเดินทางกลับสู
ประเทศไทย  

10.00 น. เหินฟ�าเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร โดยสาย
การบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที ่8L825 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 1 ช่ัวโมง 
25 นาที) 
(คาทัวรบริการน้ําด่ืมทานละ 1 ขวด ไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง สายการบินมี
บริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

11.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอม
ความประทับใจ 

 
อัตราคาบรกิาร 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ  
พัก 2-3 ทานตอหอง 
(ไมมีราคาเด็ก) 

พักเด่ียว  
(จายเพ่ิม) 

วันที่ 27 – 30 กันยายน 2562 9,888 2,500 
วันที่ 04 – 07 ตุลาคม 2562 10,888 2,500 
วันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2562  
(วันคลายสวรรคต ร.9) 11,888 2,500 

วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2562 11,888 2,500 
วันที่ 03 – 06 พฤศจิกายน 2562 11,888 2,500 
วันที่ 10 – 13 พฤศจิกายน 2562 11,888 2,500 
วันที่ 17 – 20 พฤศจกิายน 2562 11,888 2,500 
วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2562 11,888 2,500 
วันที่ 01 – 04 ธันวาคม 2562 11,888 2,500 



 

 

วันที่ 08- 11 ธันวาคม 2562 
(วันรัฐธรรมนูญ) 12,888 2,500 

วันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2562 11,888 2,500 
วันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2562 11,888 2,500 
วันที่ 29 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63 
(วันข้ึนปใหม) 13,888 2,500 

วันที่ 05 – 08 มกราคม 2563 11,888 2,500 
วันที่ 12 – 15 มกราคม 2563 11,888 2,500 
วันที่ 19 – 22 มกราคม 2563 11,888 2,500 
วันที่ 26 – 29 มกราคม 2563 11,888 2,500 
วันที่ 02 – 05 กมุภาพันธ 2563 11,888 2,500 
วันที่ 09 - 12 กุมภาพันธ 2563 
(วันมาฆบูชา) 12,888 2,500 

วันที่ 16 - 19 กมุภาพันธ 2563 11,888 2,500 
วันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ 2563 11,888 2,500 
วันที่ 01 – 04 มีนาคม 2563 11,888 2,500 
วันที่ 08 - 11 มนีาคม 2563 11,888 2,500 
วันที่ 15 - 18 มนีาคม 2563 11,888 2,500 
วันที่ 22 - 25 มนีาคม 2563 11,888 2,500 
วันที่ 29 มนีาคม – 01 เมษายน 2563 11,888 2,500 
วันที่ 05 – 08 เมษายน 2563 (วันจกัรี) 12,888 2,500 
วันที่ 12 - 15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต) 13,888 2,500 



 

 

 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิน่ ทานละ 300 หยวน/ทริป/ทาน   
ในสวนคาทิปหัวหนาทัวรทานละ 300 บาท/ทริป/ทาน (เด็กชําระคาทิปเทาผูใหญ) 
 
หมายเหตุ :    ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง  ในนามของราน
รัฐบาล คือ รานบัวหิมะ ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทาง
บริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม 
ซื้อหรือไมซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหาก
ลูกคาไมมคีวามประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ  
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 400 หยวน/
ทาน/ราน 
 
**ราคาสําหรับลูกคาที่ไมตองการต๋ัวเครื่องบนิ 5,888 บาท** 
ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ)  ทานละ 3,888.- 
ราคาน้ีรวมรายการทัวร ต๋ัวเคร่ืองบิน และวีซา 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยมคัคุเทศกและ
คนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ 
เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบรกิารรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 
 คารถโคชปรับอากาศ  
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ คนละ 1 ชิ้น ไมเกนิ 20 กก. ตามท่ีสายการบินกําหนด และถือ

ข้ึนเคร่ืองได 1 ช้ินไมเกนิ 5 กก. 

วันที่ 19 - 22 เมษายน 2563  11,888 2,500 
วันที่ 26 - 29 เมษายน 2563  11,888 2,500 



 

 

 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

× คาธรรมเนียมวีซาเด่ียวเขาประเทศจีน แบบธรรมดา 4 วนัทําการ ทานละ 2,200 บาท/ 
วีซาจีนแบบดวน 2 วันทําการ ทานละ 3,500 บาท (ในกณีท่ีภายหลังมีการประกาศให
สามารถทําวีซากรุปเขาเมืองลี่เจียงได และทานมีความประสงคจะทําวีซากรุปทองเท่ียวเขา
ประเทศจีน  มีคาใชจายทานละ 1,500 บาท  (สําหรับพาสสปอตไทย และเดินทางไป-
กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 

× คาทิปคนขับรถ มคัคุเทศกทองถิ่น ทานละ 300 หยวน/ทริป/ตอทาน  ในสวนคาทิป
หัวหนาทัวร ทานละ 300 บาท ตอทริป/ลูกคา (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 

× คาทําวีซาชาวตางชาตท่ีิไมไดรับการยกเวนย่ืนวีซาหมูคณะ ลูกคาตองเปนผูดําเนินการยื่นวี
ซาเอง ทางบริษัทฯไมสามารถแทรกแซงได) 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองดื่ม คาซกัรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมกีารปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้น ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมตามความเปนจริง กอนการเดินทาง 

× คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ 
× คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
× คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
เดินทางขึ้นต่ํา 25 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 



 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน   
 มัดจําทานละ 5,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา

การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตดัท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจาํนวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบรษิัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขาย

มาทางแฟกซ 
 สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วนัท่ีใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบินท้ังสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง  
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวม

คณะไมถงึ 25 ทาน  



 

 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึน
กอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผดิกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบรกิารของโรงแรม และไมสามารถรบัประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มฉิะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมอืง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมมคีาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย



 

 

พินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
 
 
หมายเหตุ :  การขอวีซาจีนแบบธรรมดา 4 วันทําการ  ทานละ 2,200 บาท         
   การขอวีซาจีนแบบดวน       2 วันทําการ  ทานละ 3,500 บาท  
**ไมนับรวมวันนัดเรียกเก็บเอกสาร** 

 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย 

กรุณาจัดสงเอกสารฉบบัจริงใหบริษัทฯ 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุโดยนับ

จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรบัวีซาจีน กรุณา
ถายสําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวีซาจีน จัดสงใหกบัทางบริษัทฯ ** (หมาย
เหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมกีาร ชํารดุใดๆ ท้ังสิ้น ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาท่ีตรวจคนเขา-
ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)  
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา

เต็ม   
3. รูปถายหนาตรง รปูสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน ยิ้ม

หามเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนาและใบหูทั้งสองขางชัดเจน และหาม
สวมเส้ือสีขาว เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ ไม
สวมเคร่ืองประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา รูปถาย
มีอายุไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพริ้
นจากคอมพิวเตอร ** หามขีดเขียน แม็ก หรอืใชคลิปลวดหนีบ
กระดาษ ซึ่งอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไมสามารถใชงานได ** 
4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทาน

เอง)  
5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 

5.1 เดินทางพรอมพอแม  / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   



 

 

5.1.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ท้ังน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
  5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  5.1.4 กรณีช่ือไมตรงกบัสูติบตัร (ใบเกดิ) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
5.2 เดินทางพรอมญาติ   

5.2.1 สําเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
5.2.4 กรณีช่ือไมตรงกบัสูติบตัร (ใบเกดิ) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําท่ีเขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

หมายเหตุ   
 กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาต ิและหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทาง

ตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดง
ตนท่ีสถานทูตจีน 

 สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 
ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 

 เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรณุาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยืน่เอกสาร เปนเอกสิทธ์ิของสถานทตู และ
บางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูท่ีประสงคจะใชหนังสอืเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และ
ยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวย
ตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร 
APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจ
ตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย 

 
คาธรรมเนียมการยื่นวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติ (ในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได) 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน  ทานละ 5,500 บาท  
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ�าย

ขาย) 
 



 

 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
 ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายท่ีดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
 นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
 นํารูปถายท่ีมีววิดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยนืเอียงขาง มาตัดใชเพื่อย่ืนทําวีซา 
 นํารูปถายท่ีเปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรปูท่ีพริ้นซจากคอมพิวเตอร 

(ตางชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย 

ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 

สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนีย  ไมสามารถขอวีซาดวนได) 
 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยืน่วีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
 
 
ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางน้ี!!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.......................................SURNAME................................................ 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน    หมาย     หยา   ไมไดจดทะเบียน   
  จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส.................................................................................................................. 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)    
................................................................................................................ รหัสไปรษณีย................... 
.................................. โทรศัพทบาน....................................มือถือ.................................................... 
ท่ีอยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................................
................................ รหัสไปรษณีย ...................โทรศัพทบาน..................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ)..................................................................... 



 

 

ตําแหนงงาน................................................................................................................................... 
ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตวัพิมพ
ใหญ)…………………...….....…................ 
........................... ............................... รหัสไปรษณีย ................................โทร.................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองท่ีสามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
กรณีปจจบัุนทานเกษียณแลว ตองกรอกท่ีอยูสถานท่ีทํางานลาสุดกอนเกษียณ (ภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
..................................... รหัสไปรษณีย ...........................โทร................................................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองท่ีสามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที.่............. เดือน.................ป......................  ถึง วันที.่..............เดือน...................ป................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบ ุ
เม่ือวันที.่.............. เดือน.................ป....................... ถึง วันที.่..............เดือน.................ป................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุช่ือบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุชื่อสามี หรือ ภรรยา 
เทาน้ัน!! (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. บิดา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME............................................................ 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS.) 
NAME................................................................SURNAME............................................................ 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME............................................................ 
RELATION..................................................................................................................................  
หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอรโทรศัพท  เบอรท่ีทํางาน  มือถือ  บาน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถาม
ตามความเปนจริงเพ่ือใชในการขอย่ืนวีซา 
** ถาเอกสารสงถึงบรษัิทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ ท่ีน้ี  
(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 



 

 

** แผนกกงสุล สถานทตูจีน สามารถสอบถามได  หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 0-
2245-7033 
  
ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร................................................................................ วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) ................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............
ทาน) 
จํานวนหองพักท่ีใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / 
TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตาม
หองพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามท่ีทานตองการ อาทิเชน 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/
ป) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสา
วิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ ............................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
 

ขาพเจารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 

(..............................................................) 
 

 
 
 
 
 
 


