รหัสทัวร ZET1904004
ทัวรจีน ลี่เจียง ตาหลี่ แชงกรีลา ภูเขาหิมะมังหยก เลทสโก มังกรหยกสะทานฟา 5วัน 4คืน (8L)
เมืองโบราณตาหลี่ – ผานชมเจดียสามองค – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีลา)
ชองแคบเสือกระโจน – เมืองเกาจงเตี้ยน – วัดชงจานหลิน
วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลานอย – เมืองลี่เจียง
เมืองเกาซูเหอ – สระมังกรดํา – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก
ชมโชวความประทับใจลี่เจียง – อุทยานนํ้าหยก
ทะเลสาบไปสุยเหอ และหุบเขาพระจันทรสันํ้าเงิน – เมืองเกาลี่เจียง

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลีเจียง ซันยี่ – เมืองลี่เจียง – ประเทศจีน –
เมืองตาหลี่

10.00 น.

พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4
ประตูทางเขาหมายเลข 7 เคานเตอร W สายการบินลัคกี้แอร (8L) ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอย
ตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเปาเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่นั่งบน
เครื่องบิน

13.15

นําทานเดินทางสูประเทศจีน เมืองลี่เจียง โดยเที่ยวบินที่ 8L826

* ใชเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที สายการบินไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง *
16.30

เดินทางถึง สนามบินลีเจียง ซันยี่ ประเทศจีน เมืองลี่เจียง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาประเทศ
ไทย 1 ชั่วโมง)
นําทานเดินทางสู เมืองตาหลี่ (Dali) เมืองที่เกาแกและมีประวัติศาสตรมาอยางยาวนาน
ตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมระหวางทะเลสาบเออไห และเทือกเขาชังชาน ซึ่งมีภูเขามังกรหยกอยู
ทางดานตะวันตกของเมือง มีการยืนยันมาแลววาเมื่อสมัยกอนเมืองนี้เคยเปนดินแดนซึ่งเคยมี
มนุษยที่มีอารยธรรมอาศัยอยูราวๆ 2,000 ปกอน เมืองนี้มีชื่อเสียงในฐานะเปนแหลงผลิ ตหิน
ออนหลากหลายชนิด ซึ่งนําไปใชในการกอสรางและประดับตกแตงอาคาร รวมถึงธรรมชาติ
และวิวทิวทัศนของทะเลสาบและขุนเขาที่งดงาม

เย็น

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่

N HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

วันที่สอง เมืองตาหลี่ – เมืองโบราณตาหลี่ – ผานชมเจดียสามองค – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีลา) –
ชองแคบเสือกระโจน – เมืองเกาจงเตี้ยน
เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําคณะเดินชม เมืองเกาตาหลี่ (Dali Ancient Town) ที่สรางขึ้นเมื่อกวา 1,000 ปกอน
แตถึงแมไดผานกาลเวลามาชานาน แตเมืองโบราณแหงนี้ก็ยังคงอยูในสภาพคอนขางสมบูรณ
ทานจะเห็นประตูเมืองทั้งดานใตและดานเหนือที่มีสถาปตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของ
ถนนสายเกาแกที่มีบานโบราณตางๆ ปลูกสรางไวอยางกระจัดกระจาย มีถนนสายเกาแกที่ตัด
ผานตัวเมืองโบราณหนึ่งสาย ซึ่งทุกวันนี้ไดกลายเปนถนนยานการคาที่คึกคั ก สองขางถนนเต็ม
ไปดวยรานคาตางๆ มีพอคาชาวไปที่แตงชุดประจําเผาขายสินคาพื้นเมืองตางๆ เชน หิน
ออนตาหลี่ ผาพื้นเมืองและเครื่องเงิน หรืออาหารทองถิ่นตางๆ
ผานชม เจดียสามองคแหงวัดฉงเซิ่น (Three Pagodas) ซึ่งเปนสัญลักษณแหงเมืองตาหลี่
ตั้งตระหงานเผชิญหนากับทะเลสาบ ชาวเมืองมีความเชื่อวาเจดียทั้งสามมีความศักดิ์ สิทธิ์
เนื่องจากเหตุการณแผนดินไหวในป ค.ศ. 1925 บานเรื่อนตางๆ ตาก็เสียหายพังทลาย ยกเวน
เจดียสามองคนี้ที่ไมไดรับความเสียหายใดๆ

นําทานเดินทางสู เมืองจงเตี้ยน (Zhongdian) หรือแชงกรี-ลา (Shagri-La) ซึ่งอยูทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซีของเมืองลี่
เจียงและอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลางซึ่งอยูหางจากนครคุนหมิงถึง 700 กม. และอุดม
ไปดวยธรรมชาติที่งดงามของปาไม, ทุงหญา, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตวนานาชนิด ดวยภูมิ
ประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แหงนี้จึงไดชื่อวา “ ดินแดนแหงความฝน ”

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานชม ชองเขาเสือกระโจน (Hutiaoxia) “ไทเกอรลิป ปﻤงจอรจ’’ ซึ่งเปนชอง
แคบชวงแมนํ้าแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แมนํ้าทรายทอง) เปนชองแคบที่มีนํ้าไหลเชี่ยว
มาก ชวงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตํานานเลาวา ในอดีตชองแคบนี้มีความแคบมาก
จนทําใหเสือสามารกระโดดขามไปยังฝﻤงตรงขามได จึงเปนที่มาของชื่อชองแคบเสือกระโจน ซึง่
ที่ตรงนี้ทานจะไดชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยกในดานที่สูงที่สุดดวย

หลังจากนั้นนําทานเดินทางเขาสูเขต เมืองจงเตี้ยน (Zhongdian) ระหวางทางทานจะไดพบ
กับทองทุงกวางแหงทิเบต เห็นฝูงจามรีแทะเล็มหญาอยูขางบานของชาวทิเบต ที่อยูบนความ
สูง 3,350 เมตร จากระดับนํ้าทะเล เปนจุดทีเจาหนาที่จีนสันนิษฐานวา คือเขตเมืองสวรรค
หรือ แชงกรีลา ที่กลาวไวในหนังสือ “ขอบฟาที่เลือนหาย’’ The Lost Horizon
คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่

GRACE HOTEL HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

วันที่สาม เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีลา) – วัดชงจานหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลานอย – เมือง
ลี่เจียง – เมืองเกาซูเหอ – สระมังกรดํา
เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม วัดซงจานหลิน (Songzanlin) วัดลามะที่มีอายุเกาแกกวา 300 ป และมีพระลา
มะจําพรรษาอยูมากกวา 700 รูป สรางขึ้นโดยทะไลลามะองคที่ 5 ในป พ.ศ. 2222 ใชเวลา
กอสราง 18 ป จึงแลวเสร็จโดยจักรพรรดิแหงราชวงศชิง วัดจานหลินซื่อมีรูปแบบคลาย ”
พระราชวังโปตาลา” ที่นครลาซาแหงทิเบต แตขนาดมีการยอสวนลงมา หากวาโปตาลาเปน
ศูนยรวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจานหลินซื่อนี้ถือวาเปนศูนยกลางแหงพุทธศาสนิกชนใน
บริเวณที่ราบสูงทิเบตนั่นเอง ทานจะไดสัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวทิเบตเพราะที่นี่คือเขต
ทิเบตนอย

จากนั่นนําทานเดินทางกลับสู เมืองลี่เจียง (Lijiang) ลี่เจียงเปนเมืองเล็กๆ ตั้งอยูทามกลาง
ขุนเขาทางตอนเหนือของตาลี่ ซึ่งมีประวัติศาสตรอันเกาแกยาวนานกวา 800 ป บนความสูง
ประมาณ 2,400 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ทําใหมีอากาศหนาวเย็นตลอดป ลี่เจียงเปนที่ตั้งถิ่น
ฐานของชนเผานาซี ที่อพยพมาจากทิเบต ซึ่งมีความนาสนใจตรงที่เผานาซีเปนเผาที่หญิงเปน
ใหญ
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองเกาซูเหอ เปนอีกเมืองโบราณที่มีชื่อเสียงของลี่เจียง และยังคงรักษา
ความงามในอดีตไวไดเปนอยางดี มีทางเดินที่ปูดวยหินอัดแนน อาคารไมยังคงเปนเอกลักษณ
แบบจีนโบราณ ลําธารหลายสายที่มีนํ้าใสที่ไหลผานเกือบทุกหลังคาเรือน มีปลาจํานวนมาก
ดํารงชีวิตอยูในนี้ สะพานโคงหินเกาแก ตนหลิวหลายตนริมลําธารที่กิ่งใบลูไหวไปตามสายลม
ถนนแตละสายในเขตเมืองเกาจะมาบรรจบกันเปนโครงขายถนนภายในเมืองเกา นอกจากนี้ยัง
มีการประยุกตอาคารบานเรือนใหเปนศูนยกลางการซื้อขายสินคา ทั้งของที่ระลึก รานอาหาร
พิพิธภัณฑ เปนตน
นําทานชม สระนํ้ามังกรดํา หรือเฮยหลงถัน สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1737 ในสมัยราชวงศชิง ซึง่
สระนํ้ามังกรดํามีจุดเดนคือ เปนนํ้าที่เกิดจากนํ้ าพุอันมีความใสจนมองเห็นพืชใตนํ้าสีเขียวที่
สะทอนกับผืนนํ้าราวกับสีของมรกต นอกจากนี้ภายในบริเวณยังสถาปตยกรรมตางๆ ที่
ผสมผสานวัฒนธร รมของชาวฮั่น ทิเบต และนาซี ไวดวยกันอยางลงตัว ทั้งสะพานหินโคง
และศาลาอันมีจุดเดนดวยมีฉากหลังเปนภูเขา หลังจากนั้นนําทานกลับสูเมืองลี่เจียง

คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่

FENG HUANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

วันที่สี่

เมืองลี่เจียง – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเชาใหญไป-กลับ) – ชมโชวความ
ประทับใจลี่เจียง (รวมคาชมโชว) – อุทยานนํ้าหยก – ทะเลสาบไปสุยเหอ และหุบเขา
พระจันทรสันํ้าเงิน – เมืองเกาลี่เจียง

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานโดยสารกระเชาไฟฟาสู ภูเ ขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain)
(ราคาทัวรนี้รวมคากระเชาไป-กลับแลว) ขึ้นสูจุดชมวิวบนยอดเขาที่ความสูงกวา 3,356
เมตร และสูงกวาระดับนํ้าทะเลถึง 4,506 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศนและธรรมชาติบนจุดที่
สวยงามที่สุด ตลอดสองขางทางที่ขึ้นยอดเขา ทานจะไดชื่นชมและดื่มดํ่ากับความหนาวเย็น
ของธรรมชาติ ภูเขาหิมะมังกรหยกแหงนี้ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเกาลี่เจียง มี

เทือกเขาทั้งหมด 13 ลูกโดยยอดเขาที่สูงที่สุดนั้นสูงถึง 5,596 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล จึงมี
หิมะปกคลุมตลอดป ทิวเขาแหงนี้ประกอบไปดวยสภาพแวดลอมตางๆ ทั้งหุบหวย ธารนํ้า
แนวผา และทุงหญานาซี ทิวเขาแหงนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเปนลักษณะคลายมังกร
กําลังเลื้อย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยูนั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกับสีนํ้าเงินของทองฟา คล าย
มังกรขาวบนฟากฟา ในกรณีที่มีการประกาศปดใหบริการกระเชาไฟฟา อันเนื่องมาจาก อาทิ
เชน สภาพแวดลอม สภาพอากาศ การปดบํารุงซอมแซม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยัง ทุงหญาหยุนซันผิง (Yun Shan Ping) หรือ ทุงหญาหวินซันผง
แทน

จากนั้นทําทานชม โชวจางอี้โหมว (Impression Lijiang) ซึ่งกํากับการแสดงโดยจาง อี้
โหมว ผูกํากับชาวจีนที่มีชื่อเสียงกองโลก ซึ่งจาง อี้ โหมว ไดเนรมิตเวทีการแสดงกลางแจง
ขึ้นมาบนความสูงกวา 3,000 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกเปนฉาก
หลังอันอลังการ ซึ่งการแสดงนี้ไดใชนักแสดงซึ่งเปนชาวบานกวา 600 ชีวิต มาโชวรอง เตน
เลน พรอมแสง สี เสียง และการแตงกายแบบสวยงามอลังการ ซึ่งเนื้อหาของการแสดงเปน
การเลาเรื่องราว ใหไดรับรูถึงวิถีชีวิต ความเปนอยู ของชนเผาตางๆ ในเมืองลี่เจียง ถือวาเปน
การแสดงโชวกลางแจงที่ยิ่งใหญตระการตาเปนอยางยิ่ง (ในกรณีที่สภาพอากาศทําใหโชวไม

สามารถแสดงได หรือมีการงดการแสดง ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการ และจะแจงให
ทราบอีกครั้ง ณ วันเดินทาง)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทุกทานสู อุทยานนํ้าหยก (Jade Water Village) เปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมในลี่
เจียง เปนหัวใจทางดานวัฒนธรรมของชนเผานาซี มีความกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม
ประกอบไปดวยประตูสวรรค มีรูปปﻤนแกะสลักดวยไม ขางขวาเปนพอ ขางซายเปนแม และ
นํ้าตกมังกรที่ไหลไปตามไหลเขาโดยจะแบงไดเปน 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อวามังกรออกถํ้า ชั้นที่สอง
ชื่อมังกรเลนนํ้า ชั้นที่สามชื่อมังกรโบยบิน และยังมีตนไมเทวดา ซึ่งเปนที่สักการะบูชาของคน
ในพื้นที่นั้นโดยมีอายุมากกวา 500 ป และแหลงนํ้าภายในอุทยานยังมีอุณหภูมิที่เหมาะแก
การเลี้ยงปลาแซลมอน ทางอุทยานจึงไดนําปลาแซลมอลมาเลี้ยงไว ทานจะเห็นเหลา
ปลาแซลมอนทั้งสีดําและสีทองวายอยูในสระนํ้ าของอุทยาน

นําทานชม ทะเลสายไปสุยเหอ หรือหุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน เปนทะเลสาบสีฟาตัดกับวิว
ตนไมทามกลางขุนเขาแหงหุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน ฉากของทะเลสาบคือภูเขาหิมะมังกรหยก
ความสวยงามของทะเลสาบแหงนี้คือวิวนํ้าตกหินปูนขั้นบันไดขนาดเล็กลดลั่นลงมาอยาง
สวยงาม นํ้าที่ไหลผานหุบเขานี้คือนํ้าที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกรหยก (ไมรวมคา
รถแบตเตอรี)่

ใหเวลาอิสระแกทานไดเดินชม เมืองเกาลี่เจียง (Lijiang Old Town) หรือ เมืองโบราณตา
เอี้ยนเจิ้น เมืองเกาแกอายุกวา 800 ป ซึ่งภายในเมืองเกานั้นงดงามไปดวยสถาปตยกรรม
บานเรือนสไตลจีนเกาแกที่หาชมไดยาก และไดรับการอนุรักษไวอยางดี บางหลังเหมือน
โรงเตี๊ยมโบราณที่เคยเห็นตามหนังจีนยอนยุค บานเรือนสวนใหญถูกปรับเปลี่ยนใหกลายมา
เปนรานคาขายของมากมาย อิสระชอ ปปﻤงสินคาพื้นเมือง และอาหารพื้นเมืองตางๆ ใหทุกทาน
ไดสัมผัสการชอปปﻤงที่แตกตาง เปรียบเสมือนพาทุกทานยอนเวลากลับไปจีนเมื่อสมัยกอน
คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่

FENG HUANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

วันที่หา เมืองลี่เจียง – สนามบินลี่เจียง ซันยี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินลี่เจียง ซันยี่ เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย
10.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ 8L825
11.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความ
ประทับใจ

หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทํา
การออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ
** หากทานที่
อัตราคาบริการ
ราคาทัวร/ทาน
หองละ 2-3 ทาน

ราคาพักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาไมรวมตั๋ว
เตรื่องบิน

05 – 09 กุมภาพันธ 2563 (วันมาฆบูชา)

16,999

3,000

11,999

19 – 23 กุมภาพันธ 2563

15,999

3,000

10,999

26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563

15,999

3,000

10,999

04 – 08 มีนาคม 2563

14,999

3,000

10,999

18 – 22 มีนาคม 2563

15,999

3,000

10,999

25 – 29 มีนาคม 2563

15,999

3,000

10,999

01 – 05 เมษายน 2563

15,999

3,000

10,999

08 – 12 เมษายน 2563

17,999

3,000

12,999

15 – 19 เมษายน 2563 (วันสงกรานต)

17,999

3,000

12,999

กําหนดการเดินทาง

22 – 26 เมษายน 2563

15,999

3,000

10,999

29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 (วันแรงงาน)

16,999

3,000

11,999

06 – 10 พฤษภาคม 2563 (วันวิสาขบูชา)

16,999

3,000

11,999

13 – 17 พฤษภาคม 2563

15,999

3,000

10,999

20 – 24 พฤษภาคม 2563

15,999

3,000

10,999

27 – 31 พฤษภาคม 2563

15,999

3,000

10,999

03 – 07 มิถุนายน 2563 (วันเฉลิมฯพระราชินี)

16,999

3,000

11,999

10 – 14 มิถุนายน 2563

15,999

3,000

10,999

17 – 21 มิถุนายน 2563

15,999

3,000

10,999

24 – 28 มิถุนายน 2563

13,999

3,000

9,999

01 -05 กรกฎาคม 2563 (วันอาสาฬหบูชา)

15,999

3,000

10,999

08 – 12 กรกฎาคม 2563

15,999

3,000

10,999

15 – 19 กรกฎาคม 2563

15,999

3,000

10,999

22 – 26 กรกฎาคม 2563

15,999

3,000

10,999

29 ก.ค. – 02 ส.ค. 2563

15,999

3,000

10,999

05 – 09 สิงหาคม 2563

15,999

3,000

10,999

12 – 16 สิงหาคม 2563 (วันแม)

16,999

3,000

11,999

19 – 23 สิงหาคม 2563

15,999

3,000

10,999

26 – 30 สิงหาคม 2563

15,999

3,000

10,999

02 – 06 กันยายน 2563

15,999

3,000

10,999

09 – 13 กันยายน 2563

15,999

3,000

10,999

16 – 20 กันยายน 2563

15,999

3,000

10,999

23 – 27 กันยายน 2563

15,999

3,000

10,999

30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2563

15,999

3,000

10,999

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,900 บาท
**
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/
ทาน/ทริป **
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800
บาท/ทาน/ทริป **
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น)
 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก
** สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 10 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ
(ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง) **
** สั่งซื้อซิมกับเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน **
มีจําหนายแลววันนี้ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไมวาจะเปน
ญี่ปุน เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยมี DATA ใหใชงาน
4GB สามารถใชงานไดตอเนื่องสูงสุด 8 วัน หากสนใจสั่งซื้อซิมกับทางบริษัท กรุณาสั่งซื้อ 3 วัน
ลวงหนากอนเดินทาง โปรดแจงและชําระเงินกับทางเอเจนทที่ทานติดตอซื้อทัวรมา

อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตาม
รายการ
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ
ตามรายการ
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ
ตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาใชจายสว นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน
 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอมชําระ
เงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1
กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ
ทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางในพี
เรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วา งและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting
List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสท
ิ ธิ์ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่
ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยาง
นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวา
สวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถู กปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง
กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่
กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิ
การเดินทางในทัวรนั้นๆทันที
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกลา วและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุ ดทําการ
ของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การ
เดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ
เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัท
เปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อ
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนาม
ดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู
เดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆทั้งหมด
พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม การ
จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน **
**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึง
ไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี**
3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight
หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงิน
มัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม
4. สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง
อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัท
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ มีวีซา แตหากทาง
นักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวาที่ทางบริษัทกํา หนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการ
ตอไป

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระ

มาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทาง
บริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกลา วและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ
1. ผูสมัครทุกทาน ไมจําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา ยกเวนสาวประเภทสอง
จะตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซา ของสถานทูต โดยประมาณ 7 วัน ทําการเปนอยางนอย (อาจไมรวม
เสาร - อาทิตย ในบางกรณี) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางเจาหนาที่จะเปนผูกําหนดการนัดหมาย
วันและเวลาการรวบรวมเอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวจีน หากทานไมสะดวกมาดําเนินการ
ยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเปนตองใชหนังสือเดินทางเพื่อกิจธุระสวนตัวของทานในชวง
ใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซึ่งอาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา
(เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาที่สถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน
ตั้งแตขั้นตอนการจอง หรือ กอนชําระเงินมัดจํ า
4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไม
วากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสาร
โดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เนื่องจากทานยื่นหลังคณะ
5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 15 วันทําการ (เปนอยางนอย) ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับจํานวน
ผูสมัครในชวงนั้นๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ที่มีผูสมัครเปนจํานวนมาก อาจตองใช
ระยะเวลามากกวาปกติ
6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการยืม
หนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆทั้งสิ้ น ดังนั้น
หากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ เพื่อวางแผน
ลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรองขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน
ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไป

ใหม นั่นหมายถึงจะตองเสียคาธรรมเนียม และ คาบริการใหมทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาการ
พิจารณาเปนสําคัญกอนดําเนินการ
7. กรณีที่ทานมีวีซาทองเที่ยวเชงเกนชนิดที่สามารถเขาออกไดหลายครั้งโดยยังไมหมดอายุอยูแลว และ
ตองการใชเดินทางทองเที่ยวกับคณะนี้ สามารถใชได หากวีซานั้นถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุม
เชงเกน คือ วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศนั้นๆมากที่สุด มากอนแลวอยางนอยหนึ่ง
ครั้ง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบ
เกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิ ดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคน
เขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง
8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ จําเปนจะตอง
เปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทานั้น โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มีอายุคงเหลืออยางนอง
6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่สามารถพํานักในประเทศเชงเกน
จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาสงหนาวี
ซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไม
เปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอิน
ไดเนื่องจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมื อง และ
ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน
9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุม
เชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมการ
บิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียม
10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอใหทานให
ความรวมมือในสวนนี้เพื่อใหการยื่นคํารองในครั้งตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
เจาหนาที่สถานทูตเปนสําคัญ

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซาทองเที่ย วประเทศจีน
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย
1.
หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน (พาสปอรตธรรมดาเลมสีเลือดหมูเทานั้น)
ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และมีหนาวางไมตํ่า
กวา 2 หนา
2.
รูปถายสี ใบหนา ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนาประมาณ 3 ซม.
พื้นหลังสีขาวเทานั้น จํานวน 2 รูป รูปถา ยเปนปจจุบัน มีอายุของรูปไมเกิน 6
เดือน สถานทูตปฏิเสธไมรับรูปถายโพลารอย /รูปถายสติ๊กเกอร / รูปชุดครุย
รับปริญญา/รูปชุดราชการ/ หามใสเสื้อแขนกุด และหามใสเสื้อสีขาว ทุกชนิด
(เนื่องจากฉากหลังตองเปนสีขาว) หามสวมเครื่องประดับทุกชนิด, หามใสคอน
แทรคเลนส, หามยิ้มเห็นฟน, เปดใบหูและหนาผากชัดเจน,รูปถายจะตองไมมีเงาและแสงแทรกบดบัง ใบหนา ไมมีจุดสีแดง
ในดวงตา และจะตองไมมีสิ่งสกปรกและรอยขีดขวนใด ๆ ทั้งสิ้น.
3.

แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน กรุณากรอกรายละเอียดที่ถูกตองและชัดเจนโดยครบถวน

แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน
** กรุณากรอกขอมูลทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการขอวีซาของทานเอง **
ชื่อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนัง สือเดินทาง) (MR./MRS./MS./MSTR.)
..................................................................................................................................................................
สถานะภาพ
□ โสด ระบุชื่อบิดา..................................................ชื่อมารดา...................................................
□ แตงงานจดทะเบียนสมรส
□ แตงงานไมไดจดทะเบียนสมรส
**ระบุชื่อคูสมรส ..................................................................................................................
□ หมาย
□ หยา
ที่อยูตามทะเบียนบา น.....................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพทบาน......................................เบอรมือถือ.......................................
ที่อยูที่สามารถติดตอได (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน)..........................................................................................
รหัสไปรษณีย............................... เบอรโทรศัพท........................................ เบอรมือถือ....................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา..............................................................ตําแหนงงาน.....................................
ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา.................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ...............................................โทรศัพท...............................................................
*** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ที่อยู สถานที่ทํางาน เนื่องจากเปนเงื่อนไขของสถานทูต ***
ชื่อสมาชิกในครอบครัวพรอมระบุความสัมพันธ

ชื่อ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ .......................
เบอรโทรศัพท....................................

ชื่อ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ .......................
เบอรโทรศัพท....................................
ชื่อผูติดตอได (กรณีฉุกเฉินที่ไมไ ดเดินทางกับทาน) ชื่อ-สกุล...........................................................................
เบอรโทรศัพท..........................................ความสัมพันธ....................................................


(กรุณาแจงเบอรที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน)
4.

สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ)

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ
หากเด็กเดินทางกับพอหรือแม คนใดคนหนึ่ง ตองมีห นัง สือแสดงความยินยอมใหเดินทางไปตา งประเทศ จากทาง
เขตหรือที่วาการอําเภอ (ฉบับจริงเทานั้น) โดยเอกสารใหระบุวา อนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกับใคร และ
ระบุความสัมพันธวาเปนอะไรกันอยางชัดเจน
หากเด็กเดินทางคนเดียว หรือกับบุคคลที่สาม ตองมีห นังสือแสดงความยินยอมจากพอและแม
ใหเดินทางไปตางประเทศได จากทางเขตหรือที่วาการอําเภอ (ฉบับจริงเทานั้น) โดยเอกสารใหระบุวา อนุญาตให
เดินทางไปตางประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธวา เปนอะไรกันอยางชัดเจน
กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝายใดฝายหนึ่ง
- ใบสําเนาบันทึก การหยาที่ระบุวา บุตรอยูใ นการดูแลของใคร
- เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจริงเทานั้น
กรณีบุตรบุญธรรม
ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรือที่วาการอําเภอ
สําเนาหนาพาสปอรต หรือ สํา เนาบัตรประชาชน ของบิดามารดา
กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แนบใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล
หมายเหตุ :
 กรณีเปนสาวประเภทสอง) ลักษณะการแตงกายเปนสตรี (ตองยื่นหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอัง กฤษ) ,จดหมายชี้แจง
ตนเอง และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง พรอมสําเนายอนหลัง 6 เดือน ตองไปแสดงตัว ณ วันยื่นวีซาจีน และสามารถพํานักอยู
ในประเทศจีนไดไมเกิน 7 วันเทานั้น
 กรณีชาวตางชาติที่ทํางานหรือพักอาศัยในประเทศไทย ตองยื่น ใบอนุญาตทํางาน (ถา มี), จดหมายชี้แจงตนเองพรอม
รายละเอียดที่อยูที่ชัดเจน สําเนาสมุดบัญชีหรือ สเตทเมน ยอนหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจตองไปแสดงตัวที่สถานทูต)
โดยมีคาบริการเพิ่ม 1,000 บาท
 ผูถือหนังสือเดินทางตางชาติจ ะตองทํา Re-Entry Permit ดวยตนเองกอนสงเอกสารเพื่อยื่นวีซา
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไมรับยื่นวีซากรณีดังนี้

- หนังสือเดินทางตางดาว (เลมสีเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเองที่สถานทูตจีนโดยตรง /
กรณีเปน พระภิกษุหรือสามเณร
 ผูที่ประสงคใช หนังสือเดินทางราชการ หรือใชบัตร APEC ในการเดินทาง ไมตองทําวีซาจีน แตทานจะตอง รับผิดชอบใน
การขออนุญาตเขา-ออกประเทศดวยตนเอง
** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณ
และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยู
ที่ดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปนผูดําเนินการ **
** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตํารวจตรวจคนเขาเมืองนั่นเปนผู
กําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพิ่มเติ่มกะทันหัน **
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ
1.
ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2.
ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) เทานั้น กรณีที่ทา นถือ
หนังสือเดินทางราชการ (หนาปกสีนํ้า เงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนา ปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวร
อันมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือ
เดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผา นการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา เมือง ทั้งฝﻤงประเทศไทยขาออก และ
ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ
ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ
ทั้งหมดใหแกทานไมวา กรณีใดๆก็ตาม
3.
ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ
ทั้งหมดใหแกทานไมวา กรณีใดๆก็ตาม
4.
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่ห นัง สือ
เดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ
หนาวีซา มาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด
5.
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํา นึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน
ของลูกคาเปนสํา คัญ
6.
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
7.
อัตราคา บริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คา
ภาษีนํ้ามัน คาภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น

8.
9.

10.

11.

12.

มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํา นาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดย
ผูมีอํานาจของบริษัทกํา กับเทานั้น
นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวา งรอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่
เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู
คาตามหลักปฏิบัติเทานั้น
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จ ะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุง พลาสติกใสซึ่ง มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจา หนาที่ตรวจได
อยา งสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดัง กลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเปา ใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก
เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง
ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจํา เปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทา นไมตองการ
ใชบริการสวนใดสวนหนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเปน
บางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณนี้ขึ้น ไมวา
กรณีใดก็ตาม

