
 

 

รหัสทัวร ZET1903478 
ทัวรจีน เฉิงตู ทิเบต ลาซา [เลสโก ยอดพยคัฆลาซา] 7 วัน 4 คืน (8L) 
เยือนดินแดนหลังคาโลก "ทิเบต"   ชมทะเลสาบหยามดก   วัดโจคัง 
ชมความงามและความอลังการพระราชวังโปตาลา   พระราชวังโหลวปูหลนิคา 
ชอปปم�งสุดชิคถนนชุนซีลู ไทกูหลี่ และถนนโบราณจิ๋งหลี ่
สุดคุมพักดี 4 ดาว และบินภายใน เฉิงตู-ลาซา 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ (-/-/-) 
 
23.50  นัดหมายคณะพรอมกัน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 7 

เคานเตอร Q สายการบินลัคกี้แอร ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการ
ชวยเหลือเรื่องของกระเป�าเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่น่ังบนเครื่องบิน 

 
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – เมืองเฉิงตู – สวนสาธารณะเห

รินหมิง – ถนนซอยกวางซอยแคบ – วัดเหวินซู – ถนนคนเดินชนุซีลู – ถนน
ไทกูหลี่ – วัดตาฉือซื่อ (B/L/D) 

 
03.50  บินลัดฟ�าสูประเทศจีน เมืองเฉิงต ูโดย สายการบินลัคกี้แอร เท่ียวบินที ่8L812 
07.50  เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูซวงหลิว ประเทศจีน เมืองเฉิงตู (เวลาที่ประเทศจีนเร็ว

กวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและ
ศุลกากรแลว รับกระเป�าสัมภาระพรอมออกเดินทางตามโปรแกรม  

 
เชา บริการอาหารเชา เมนู KFC Box Set (1) 
 
 นําทุกทานเดินทางสู เมืองเฉิงตู (Chengdu) เปนเมืองยอยจังหวัดที่ไดทําหนาท่ีเปน

เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําหมินใจกลางมณฑล 
ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลานคน เปนหน่ึงในสามของเมืองที่มีประชากรมากที่สุด
ในภาคตะวันตกของจีน (อีกสองแหงคือฉงชิ่งและซีอาน) ในปจจุบันเปนทั้งศูนยกลาง
ดานการเมือง การทหาร และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต คําวาเฉิงตูมี
ความหมายวา คอย ๆ กลายเปนเมือง เน่ืองจากยอนไปเมื่อราว 2,000 ปที่แลว ใน
สมัยจิ๋นซีฮองเต ไดมีการจัดการชลประทานขึ้น เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมที่เกิดเปน



 

 

ประจําทุกป เมื่อแกไขปญหาน้ําทวมได  ชาวนาชาวไรเพาะปลูกไดดี ชีวิตความเปนอยู
ดีขึ้น คนจึงเริ่มอพยพมาที่เมืองน้ีมากขึ้นเร่ือย ๆ จึงไดชื่อวาเฉิงตู 

 

 
 หลังจากนั้นนําทานสู สวนสาธารณะเหรินหมิง เปนสวนสาธารณะที่รมรื่นเต็มไปดวย

ธรรมชาติ และมีความอันซีน ภายในสวนสาธารณะแหงน้ียังเต็มไปดวยตนแปะกวย
เรียงราย หากทานที่ไดเดินทางไปเฉิงตูในชวงระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 
ทานจะไดพบกับใบแปะกวยที่เปลี่ยนเปนสีเหลืองอรามไปทั่วทั้งสวนสาธารณะแหงน้ี 

 



 

 

 
  
 นําทานเดินทางไปยัง ซอยกวางซอยแคบ หรือ ถนนควานจาย (Kuanxianzi 

Alley) ถือวาเปนถนนที่ยังคงอนุรักษความเปนเมืองเฉินตู โดยถนนคนเดินแหงน้ีจะ
แบงออกเปน 2 สวน ซอยกวาง และซอยแคบ ซึ่งในสวนของซอยกวางน้ันจะเปนถนน
ใหญ ซึ่งรถยนตสามารถวิ่งผานไดโดยในซอยกวางจะประกอบไปดวยรานอาหาร
มากมาย และในสวนของซอยแคบ จะเปนถนนคนเดินที่เหมาะสุดๆสําหรับทานไหนที่
ตองการเดินเลน เพลิดเพลิน และถนนซอยแคบจะตกแตงสไตลโบราณ ซึ่งเต็มไปดวย
รานตกแตงเกๆ ผับ บาร รานกาแฟ แกลเลอรี่ รานขายภาพวาด งานศิลปะ ราน
หนังสือ รานขายของที่ระลึก และมีสตารบัคสที่ไดรับการโหวตวาสวยติดอันดับตนๆ 
ของโลกอยูท่ีน่ีอีกดวย 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 
 
 นําทานชม วัดเหวินซู (Wenshu Temple) ซึ่งเปนวัดพุทธเกาแกที่คงความดั้งเดิม

เอาไวมากที่สุดในนครเฉิงตู รวมถึงเปนศูนยกลาง ของสมาคมชาวพุทธของมณฑล
เสฉวน สรางขึ้นในสมัยราชวงศถัง เดิมทีเรียกวา วัดซินเซียง ตํานานเลาวา วัดแหงน้ีมี
การปรากฏรูปของโพธิสัตวมัญชูศรีในเปลวเพลิงขณะที่ศพทานพระอรหันตซีตูถูกเผา



 

 

เปนเวลานาน ดังน้ันผูคนจึงกลาวขานกันวา พระอรหันต ซีตูคือ พระโพธิสัตวมัญชูศรี
กลับชาติมาเกิด วัดซินเซียงจึงไดเปลี่ยนชื่อมาเปนอารามเหวินชูนับแตน้ันมา นอกจาก
ความศักดิ์สิทธิ์ตามตํานานดังกลาวแลว ศิลปะอันลํ้าคา สมัยราชวงศถังและซองและ
รวมถึง ภาพเขียนกวา 500 ชิ้น งานเขียนลายมือในงานสําคัญ ซึ่งถูก เก็บไวอยางดี 
รวมถึงความรมร่ืนภายในวัด ก็เปนสิ่งดึงดูดกับทองเที่ยวไมนอยไดเดินทางมาเยี่ยมชม
ที่น่ี 

 
 หลังจากน้ันนําทานสูยานชอปปم�ง ถนนคนเดินชุนซีลู ของเฉิงตู นอกจากช็อปไฮสตรีท

ทั้งแบรนดจีนแบรนดนอกตรงถนนสายหลักแลว ยังมีหางสรรพสินคา (Parkson 
หวังฝูจิ่ง ไทผิงหยาง อิเซตัน อิโตะโยะกะโดะ ฯลฯ) ตรอกซอกซอย และหางแบบ
ยูเนียนมอลอีกมากมาย สําหรับสายชิมที่น่ีก็มีรานอาหารและของกินเลนกระจายเปน
หยอม ๆ ไมวาจะเปนหมาลา ชานมไขมุกหลากยี่หอ ที่แมแตชาวจีนก็ยังเปนที่นิยม
เชนกัน 

 

 
 
 นําทานสู ถนนไทกูกลี่ และวัดตาฉือ (ถายรูปดานนอกวัด) แตเดิมที่ตรงน้ีคือบริเวณ

ของวัดตาฉือ ที่พระถังซําจั๋ง เคยจําพรรษากอนเดินทางไปชมพูทวีป โดยทางโครงการ
ไดอนุรักษอาคารบางสวนและปรับปรุงพื้นที่รอบ ๆ ขึ้นโดยมีวัดเปนศูนยกลาง 



 

 

ปจจุบันไทกูหลี่เปนที่ตั้งของวัด ชอปปم�งคอมเพล็กซ รานอาหาร หางสรรพสินคา โรง
ภาพยนตร จัตุรัส และโรงแรมหรู  

 

 
 
เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูอาหารกวางตุง (3) 
พักที่ CHUANGANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบ 
 
วันที่สาม เมืองเฉิงตู – เมืองลาซา – สนามบินลาซากุงขา – พระราชวังนอรบุหลิงฆา – ชม

วิวยามคํ่าคืนพระราชวังโปรตาลา (B/L/D) 
 
เชา บริการอาหารเชา SET BOX (4) 
 
08.45 นําทานเหินฟ�าสู สนามบินลาซากุงขา สายการบินลัคกี้แอร เท่ียวบินที่ 8L9675 
11.15 เดินทางถึง เมืองลาซา ตั้งอยูตอนกลางของที่ราบสูงทิเบต ทางเหนือของเทือกเขา

หิมาลัย มีแมน้ําลาซาซึ่งเปนแควสายหน่ึงของแมน้ํายาลูจัมโปทอดตัวไหลผาน เมืองที่
สูงที่สุดในโลกแหงน้ีอยูสูงกวาระดับน้ําทะเล 3,650 เมตร เปนเมืองศักดิ์สิทธิ์ของศา



 

 

สนิกชนที่นับถือพุทธศาสนานิกายทิเบต วัฒนธรรมอันหลากหลายของ เมืองลาซาน้ัน
เกิดจากการผสมผสานระหวางชนเผา ทิเบต ฮั่น มองโกล หุย อินเดีย และเนปาล 
ปจจุบันเมืองลาซาถือเปนหน่ึงในศูนยกลางดานการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
คมนาคมและการทองเที่ยวท่ีสําคัญของทิเบต 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูไกอบเกลือ (5) 
 

 
 
 จากน้ันนําทานเดินทางชม พระราชวังนอรบุหลิงฆา หรือพระราชวังโหลวปูหลินคา 

(Norbulingka) เปนพระราชวังฤดูรอน ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของลาซาพื้นที่
ประมาณ 3.6 แสนตารางเมตร สรางขึ้นโดยดาไลลามะองคที่ 7 ในป ค.ศ.1750 และ
เสร็จสมบูรณในป ค.ศ.1850 ใชเปนพระราชวังฤดูรอนของดาไลลามะองคที่ 8 จนถึง



 

 

ดาไลลามะองคที่ 14 กอนที่จะลี้ภัยออกจากทิเบตไปอยูอินเดียในป ค.ศ.1959 ที่น่ี
ไดรับการจัดเขาเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก ในป ค.ศ.2001 

 

 
 

 หลังจากน้ันนําทานชมความงานยามคํ่าคื่นของ พระราชวังโปตารา (หมายเหตุ : ใน
ตอนคํ่าจะมีโชวน้ําพุแสงสีหนาพระราชวังโปตารา ทั้งน้ีการแสดงโชวน้ําพุดังกลาว
ขึ้นอยูกับสะภาพความพรอมของสถานที่ และไมไดมีโชวการแสดงตลอด) 

 



 

 

 
 
เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (6) 
พักที่ GAJILING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบ 

 
*สําคัญขอควรระวัง และปฏิบัติตาม* 

สําหรับการพักผอนคืนน้ีทานควรพักผอนใหเพียงพอ และเต็มที่ เพื่อปรับสภาพ
รางกายใหชินกับที่ราบสูง เมืองลาซาเปนเมืองที่อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลมาก จึงทําให
มีแรงกดอากาศ และออกซิเจนในอากาศตํ่า รางกายระยะแรกอาจมีอาการออนเพลีย 
บางทานอาจปวดศรีษะ ทองเสีย ทองอืด หรือคลื่นไส อาเจียนจึงควรพักผอนใหมาก
พอ สําคัญมากไมควรสูบบุหร่ี และดื่มสุราเด็ดขาด และไมควรอาบน้ําเกิน 5-10 นาที 
(สําหรับทานที่รูสึกมีอาการที่รุนแรงมากกวาปกติ ควรรีบแจงไกด หรือหัวหนาทัวร
เพ่ือหาวิธีรักษาเบื้องตน) 
 

 
 



 

 

วันที่สี่ เมืองลาซา – พระราชวังโปตาลา – วัดโจคัง – ตลาดแปดเหลี่ยม – สวนหลงถาง 
(B/L/D) 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 
 
 หลังจากน้ันนําทานสู พระราชวังโปตาลา (Potala Palace) ตั้งอยูบนยอดเขาแดง 

บนความสูงประมาณ 300 เมตร สรางขึ้นมาในคริสตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย ซงจาน 
กัมโป ซึ่งนับวาเปนศิลปะสุดยอดฝมือ ที่สวยงามที่สุดของทิเบต พระราชวังโปตาลา 
เปนอาคารสูง 13 ชั้น มีหองตาง ๆ เกือบ 1,000 หอง พระราชวังโปตาลา แบงเปน 
3 สวน คือสวนของพระราชวังสีขาว , สีแดง และสวนเชื่อมที่เปนสีเหลือง พระราชวัง
สีขาวเปนสวนของสังฆาวาส พระราชวังสีแดงเปนสวนพุทธาวาสสําหรับใชทํากิจของ
สงฆ  และบรรจุพระศพของ องคดาไลลามะ และมีหองสมุดที่ ใชสําหรับเก็บ
พระไตรปฎก พระราชวังโปตาลาแหงน้ีเปนสถานที่ที่นักมีทองเที่ยวเดินทางมามาก
ที่สุดของทิเบต 

 

 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูสุกี้เห็ด (8) 
  
 จากน้ันนําทานสู วัดโจคัง (Jokhang Temple) หรือชาวจีนเรียกวา “ตาเจาซื่อ” 

เปนวัดที่ถือวาเปนศูนยรวมจิตใจของชาวทิเบตและเปนวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเขต
ปกครองตนเองทิเบต วัดโจคังน้ีมีจุดเดนในการนําเอาศิลปะของ 4 ชาต ิ      มาผสม
กันคือ ทิเบต จีน เนปาลและแคชเมียร นอกจากน้ียังเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
ตอนพระพุทธเจา 12 ขวบ ที่ถูกสรางขึ้นในสมัยพระพุทธองค นํามาจากราชวงศถัง 
เมื่อ 1,300 ปกอน ซึ่งไดรับการกราบไหวและยอมรับกันอยางมากวาศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุด 

 

 
 
 หลังจากน้ันนําทานสู ตลาดแปดเหลี่ยม หรือถนนแปดเหลี่ยม ศูนยรวมของฝาก

ทิเบต ตั้งอยูหนาวิหารโจคัง เปนตลาดที่ใหญที่สุดของเมืองลาซา ชาวทิเบตเชื่อวา
ถนนแหงน้ี เปนเสนทางจงกรม จากชาติน้ีสูชาติหนาได มีคํากลาวไววา หากทาน
เดินทางมาทิเบตแลวไมไดมาเดินจงกรมที่น่ีเปรียบเหมือนทานไมไดมาสูทิเบต ตลาด



 

 

แปดเหลี่ยมเปนแหลงเศรษฐกิจของทิเบต รวมทั้งเปนแหลงชอปปم�งสินคาพื้นเมือง 
ของที่ระลึกมากมายเชน พรมถัก , หมวก , รองเทา , ผาประดับประตู , เครื่องเงิน , 
เครื่องประดับตกแตงรางกายที่ทําจากหิน , อัญมณี 

 
 หลังจากน้ันนําทานสู สวนหลงถาง เปนสวนดานหลังของพระราชวังโปตารา อิสระให

ทานไดเก็บบรรยากาศของพระราชวังและสวนแหงน้ี เปนอีกมุมนึงที่นักทองเที่ยวที่มา
เยื่อนทิแบตจะตองมาเก็บภาพความประทับใจ 

 

 



 

 

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (9) 
พักที่ GAJILING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบ 
 
วันที่หา เมืองลาซา – จุดชมววิทะเลสาบ – ทะเลสาบหยามดก – เดินทางกลับเมืองลาซา 

(B/L/D) 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (10) 
  
 ทานเดินทางสู ทะเลสาบหยามดก (Yamdrok Lake) ทะเลสาบน้ําจืดในทิเบตเปน

หน่ึงในสามทะเลสาบที่ศักดิ์สิทธิ์ และที่ใหญที่สุดในทิเบต มีความยาวกวา 72 กม. 
ทะเลสาบลอมรอบไปดวยภูเขาที่ปกคลุมดวยหิมะจํานวนมากและมีลําธารเล็ก ๆ 
มากมาย ทะเลสาบมีลําธารทางออกที่ปลายสุดดานตะวันตกและมีสีเทอรควอยซ 
(ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตรใชเวลาเดินทางจากเมืองลาซาราวๆ 3 ชั่วโมง) 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11) 
 

 
 



 

 

 

 ในการเดินทางมาทะเลสาบหยามด
กแหงน้ีทานอาจจะไดพบเห็นกับเจาตัวจามรี
ที่นารักอยูบริเวณริมทะเลสาบ จามรี เปน
สัตวที่ ม นุษย ผู กพั นมาเป น ระยะเวลา
ยาวนาน โดยเฉพาะชนพื้นเมือง เชน ชาว
ทิเบต, ชาวภูฏาน, ชาวเชอรปา เปนตน 
ดวยการเลี้ยงในฐานะปศุสัตว มีการบริโภค
เน้ือและนมของจามรีเปนอาหาร อีกทั้งขนของจามรีก็ใชเปนเครื่องนุมหม และเปน
สัตวพาหนะ ซึ่งจามรีสามารถที่จะบรรทุกสิ่งของที่มีนํ้าหนักและเปนพาหนะในการเดิน
ขึ้นเขาหรือที่ราบสูงไดเปนอยางดี 

 
 



 

 

 หลังจากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมืองลาซาโดยใชเสนทางเดิม 
เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (12) 
พักที่ GAJILING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบ 
 
วันที่หก เมืองลาซา –  สนามบินลาซากุงขา – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – รานบัวหิมะ – 

รานยางพารา – ถนนโบราณจ๋ิง หลี่ – สะพานโบราณ – สนามบนิเฉิงตูซวงหลิว 
(B/L/D) 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (13) 
 
11.50 นําทานเหินฟ�าสู สนามบินเฉิงตูซวงหลิว โดยสายการบินลัคกี้แอร เที่ยวบินที่ 

8L9675 
13.45 เดินทางถึง สนามบินเมืองเฉิงตูซวงหลิว เมืองเฉิงต ู
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (14) 
 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู รานยาบัวหิมะ (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu 

Ling Compound Camphor Cream) หรือ ครีมเป�าซูถัง สรรพคุณเปนเลิศใน
ดานการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบานแกชาว
จีนทุกบานมาแตโบราณ 

 
 นําทุกทานแวะเลือกซื้อของฝาก รานผลิตภัณฑจากยางพารา (Rubber Product 

Shop) ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อสุขภาพตางๆที่ผลิต
จากยางพารา 

ปหลังจากน้ันนําทุกทานเดินทางสู ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ (Jinli Ancient 
Street) เปนถนนโบราณท่ีจะนําทุกทานเพลิดเพลินไปกับสินคาตางๆมากมาย ทั้ง
ของกิน ของที่ระลึก อีกทั้งทุกทานสามารถซึบซับบรรยากาศที่จะเนรมิตใหทุกทาน
ไดเห็นและรูสกึเหมือนอยูในหนังจีนสมัยกอน 



 

 

 

 
 
 จุดชมวิว สะพานโบราณ (Anshun Bridge) เปนสะพานในเมืองหลวงของเฉิงตูใน

มณฑลเสฉวนประเทศจีน เปนสะพานขามแมน้ําจิน สะพานที่มีหลังคาปดน้ันมี
รานอาหารที่คอนขางใหญและเปนรานอาหารยอดนิยมที่สุดในเมือง  

 

 



 

 

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูอาหารตุนยาจีน (15) 
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสู สนามบินเฉิงตูซวงหลิว เพ่ือเดินทางกลับ
ประเทศไทย 

 
วันที่เจด็ สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - สนามบนิสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ (-/-/-) 
 
00.55  บินลัดฟ�าสู สนามบินสวุรรณภูมิ โดย สายการบินลัคกี้แอร เท่ียวบนิที ่8L811  
03.05  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั�วภายใน (เครื�องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกคร ั�งกอ่นทําการออกต ั�ว
เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคณุทา่นที�ใชบ้รกิาร ** 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ราคาผูใหญ 
หองละ 2-3 ทาน 

ราคาพัก
เดี่ยว 

ราคาไมรวม
ตั๋วเครื่องบิน 

19 – 25 ธนัวาคม 2562 23,999 4,500 15,999 
26 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 

(วันปใหม) 29,999 5,500 19,999 

 
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 

บาท/ทาน/ทริป** 
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท/ทาน/ทรปิ** 

 
เด็กอายุ 2-18 ป ตองชําระคาทัวรเพ่ิม 3,000 บาท/ทาน 

 
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 

** อัตราคาบริการ สาํหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
7,900 บาท ** 

 

 
 

 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
 

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ  

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไมเ่ช่นน ั�นทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ย
กรณีใดๆท ั�งสิ�น เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ั�วไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี�

ถว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ั�ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 



 

 

กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ
เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ

ของผูเดินทาง ** 
 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของราน
รัฐบาล คือ รานขายเสื้อกันหนาว, รานศิลปะรัสเซีย, รานสินคาพื้นเมือง ซึ่ง
จําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยาก
เรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม 
ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทาน
ตองการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่
เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน/ทาน/ราน 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ และใบอนุญาตเขาทิเบต   
 คาภาษีสนามบนิทุกแหงที่มี   
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.       
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน   
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ      
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่
สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   



 

 

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเทีย่วเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท  
  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทาน
มีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทํา
ใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่ นักทองเที่ ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ 

เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยัน



 

 

ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจอง
ผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน
คาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋ว
เทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุก
กรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 



 

 

วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน ไมจําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา ยกเวนสาวประเภท

สอง จะตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา 
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 7 วัน ทําการเปนอยางนอย (อาจ

ไมรวมเสาร - อาทิตย ในบางกรณี) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางเจาหนาที่จะเปนผูกําหนดการ

นัดหมายวันและเวลาการรวบรวมเอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวจีน หากทานไม
สะดวกมาดําเนินการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเปนตองใชหนังสือเดินทางเพ่ือกิจ
ธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซึ่ง
อาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาที่
สถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ตั้งแตขั้นตอนการจอง หรือ กอนชําระเงินมัด
จํา 

4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด 



 

 

เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่น
หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 15 วันทําการ (เปนอยางนอย) ทั้งน้ี ขึ้นอยู
กับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ที่มีผูสมัครเปนจํานวนมาก 
อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกต ิ

6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทํา
การยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพ่ือเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาทีเ่ปน
กรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรอง
ขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธ
วีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองเสียคาธรรมเนียม และ 
คาบริการใหมทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาการพิจารณาเปนสําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีที่ทานมีวีซาทองเท่ียวเชงเกนชนิดที่สามารถเขาออกไดหลายครั้งโดยยังไมหมดอายุอยู
แลว และตองการใชเดินทางทองเที่ยวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตาม
เงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศน้ันๆมากที่สุด 
มากอนแลวอยางนอยหน่ึงครั้ง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นใน
ทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศ
ปลายทาง  

8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ 
จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มี
อายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่
สามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยู
กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศ
มาแลวใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ 
คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจาก



 

 

อายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูก
สงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบาย
ในการคืนคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอให
ทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพื่อใหการยื่นคํารองในครั้งตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของเจาหนาท่ีสถานทูตเปนสําคัญ 

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเทีย่วประเทศจีน 
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน (พาสปอรตธรรมดาเลมสีเลือด

หมูเทานั้น) ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 
เดือน และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี ใบหนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนา
ประมาณ 3 ซม. พ้ืนหลังสีขาวเทานั้น จํานวน 2 รูป รูปถาย
เปนปจจุบัน มีอายุของรูปไมเกิน 6 เดือน สถานทูตปฏิเสธไมรับ
รูปถายโพลารอย / รูปถายสต๊ิกเกอร / รูปชุดครุยรับปริญญา/รูปชุดราชการ /หามใสเสื้อ
แขนกุด และหามใสเสื้อสีขาว ทุกชนิด(เน่ืองจากฉากหลังตองเปนสีขาว) หามสวม
เครื่องประดับทุกชนิด, หามใสคอนแทรคเลนส, หามยิ้มเห็นฟน, เปดใบหูและหนาผาก
ชัดเจน,รูปถายจะตองไมมีเงาและแสงแทรกบดบังใบหนา ไมมีจุดสีแดงในดวงตา และ
จะตองไมมีสิ่งสกปรกและรอยขีดขวนใด ๆ ทั้งสิ้น. 

3. แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน กรุณากรอกรายละเอียดที่ถูกตองและชัดเจนโดย
ครบถวน 

 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน 
 

** กรุณากรอกขอมูลทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการขอวีซาของทานเอง ** 
 

ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 
................................................................................................................................................................. 

สถานะภาพ  □ โสด    

ระบุชื่อบิดา..................................................ชื่อมารดา.................................................. 

□ แตงงานจดทะเบียนสมรส □ แตงงานไมไดจดทะเบียนสมรส 

      **ระบชุื่อคูสมรส  
................................................................................................................. 

□ หมาย □ หยา    

ที่อยูตามทะเบียนบาน
..................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพทบาน...................................... 
เบอรมือถือ...................................... 

ที่อยูที่สามารถตดิตอได (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน) 

.......................................................................................... 

รหัสไปรษณีย............................... เบอรโทรศัพท........................................  

เบอรมือถือ.................................... 

ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา.............................................................. 

ตําแหนงงาน.................................... 



 

 

ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา
................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย ...............................................โทรศัพท............................................................... 

  *** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุช่ือ และ ที่อยู สถานทีท่ํางาน เน่ืองจากเปนเงื่อนไข
ของสถานทูต ***  
ช่ือสมาชิกในครอบครัวพรอมระบุความสัมพันธ 
  ชื่อ-สกุล ...................................................อาชีพ...................................... 

ความสัมพันธ ....................... เบอรโทรศัพท.................................... 

  ชื่อ-สกุล ...................................................อาชีพ...................................... 

ความสัมพันธ ....................... เบอรโทรศัพท.................................... 

ช่ือผูติดตอได (กรณีฉุกเฉินที่ไมไดเดินทางกับทาน)  
ชื่อ-สกุล........................................................................... 

เบอรโทรศัพท..........................................ความสัมพันธ.................................................... 

(กรุณาแจงเบอรที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ขอมูลโดยตรงกับทาน) 

4. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ  
 

 หากเด็กเดินทางกับพอหรือแม คนใดคนหน่ึง ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมให
เดินทางไปตางประเทศ จากทางเขตหรือที่วาการอําเภอ (ฉบับจริงเทาน้ัน) โดย
เอกสารใหระบุวา อนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธ
วาเปนอะไรกันอยางชัดเจน 

 หากเด็กเดินทางคนเดยีว หรือกบับุคคลท่ีสาม ตองมีหนังสือแสดงความยินยอม
จากพอและแม  
ใหเดินทางไปตางประเทศได จากทางเขตหรือที่วาการอําเภอ (ฉบับจริงเทาน้ัน) 
โดยเอกสารใหระบุวา อนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกบัใคร และระบุ
ความสัมพันธวาเปนอะไรกันอยางชัดเจน 

 กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง  
- ใบสําเนาบันทึกการหยาท่ีระบุวาบุตรอยูในการดูแลของใคร 
- เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจริงเทาน้ัน 

 กรณีบุตรบุญธรรม 
                      - ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรือที่วาการ
อําเภอ 
 สําเนาหนาพาสปอรต หรือ สําเนาบัตรประชาชน ของบิดามารดา 
 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แนบใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล 

หมายเหตุ : 
 กรณีเปนสาวประเภทสอง  (ลักษณะการแตงกายเปนสตรี) ตองยื่นหนังสือรับรองการ

ทํางาน (ภาษาอังกฤษ)  ,จดหมายชี้แจงตนเอง และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพรอมสําเนา
ยอนหลัง 6 เดือน ตองไปแสดงตัว ณ วันยืน่วซีาจีน และสามารถพํานักอยูในประเทศจีน
ไดไมเกิน 7 วันเทาน้ัน 

 กรณีชาวตางชาติที่ทํางานหรือพักอาศัยในประเทศไทย ตองยื่น ใบอนุญาตทํางาน (ถา
มี), จดหมายชี้แจงตนเองพรอมรายละเอียดที่อยูที่ชัดเจน สําเนาสมุดบัญชีหรือ สเตทเมน 



 

 

ยอนหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจตองไปแสดงตัวที่สถานทูต) โดยมีคาบริการเพ่ิม 
1,000 บาท  

 ผูถือหนังสือเดินทางตางชาติจะตองทํา Re-Entry Permit ดวยตนเองกอนสงเอกสาร
เพ่ือยื่นวีซา 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับยืน่วีซากรณีดังน้ี  
- หนังสือเดินทางตางดาว (เลมสีเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ

วีซาเขาประเทศจีนดวยตนเองที่สถานทูตจีนโดยตรง / กรณีเปน 
พระภิกษุหรือสามเณร 

 ผูท่ีประสงคใช หนังสือเดินทางราชการ หรือใชบัตร APEC ในการเดินทาง ไมตองทําวีซา
จีน แตทานจะตอง รบัผิดชอบในการขออนุญาตเขา -ออกประเทศดวยตนเอง  
 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ 
ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 

ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศ
ปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 

 
** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึน้อยูกับตํารวจ

ตรวจคนเขาเมืองน่ันเปนผูกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพ่ิมเติ่ม
กะทันหัน ** 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ



 

 

สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร



 

 

เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

** สั่งซื้อซิมกับเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 
 

มีจําหนายแลววันน้ี TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไม
วาจะเปน ญี่ปุ�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยมี 
DATA ใหใชงาน 4GB สามารถใชงานไดตอเน่ืองสูงสุด 8 วัน หากสนใจสั่งซื้อซิมกับทาง
บริษัท กรุณาสั่งซื้อ 3 วันลวงหนากอนเดินทาง โปรดแจงและชําระเงินกับทางเอเจนทที่ทาน
ติดตอซื้อทัวรมา  

 


