รหัสทัวร ZET1904005
ทัวรจีน ลี่เจียง แชงกรีลา ภูเขาหิมะมังกรหยก [เลทสโก มังกรหยกสยบเมฆา] 4วัน 3คืน (8L)
เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีลา – วัดชงจานหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลานอย – ชองแคบเสือ
กระโจน – เมืองเกาลี่เจี่ยง – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก – ชมโชวความประทับใจลี่เจียง – อุทยานนํ้า
หยก – ทะเลสาบไปสุยเหอ และหุบเขาพระจันทรสันํ้าเงิน – สระมังกรดํา

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลีเจี ยง ซันยี่ – เมืองลี่เจียง – ประเทศจี น –
เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีลา

10.00 น.

พร อมกั น ณ สนามบิ นสุ ว รรณภู มิ อาคารผู  โดยสารขาออกระหว างประเทศ ชั ้ น 4
ประตูทางเขาหมายเลข 7 เคานเตอร W สายการบินลัคกี้แอร (8L) ซึ่งจะมีเจา หน าที่ คอย
ต อ นรั บ และบริ การช ว ยเหลื อ เรื ่ อ งของกระเป าเดิ นทาง พร อ มทั ้ ง เช็ คอิ นรั บ บั ตรที ่ นั่ ง บน
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 เมืองจงเตี้ยน (Zhongdian) หรือแชงกรี-ลา (Shagri-La) ซึ่งอยูทาง
ทิศตะวั นออกเฉี ยงเหนื อของมณฑลยู นนานซึ่ งมี พ รมแดนติ ดกั บอาณาเขตหนาซี ของเมื อ งลี่
เจียงและอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลางซึ่งอยูหางจากนครคุนหมิงถึง 700 กม. และอุดม
ไปดวยธรรมชาติ ที่ งดงามของป าไม , ทุงหญา, ภูเขา, ทะเลสาบและสั ตวนานาชนิด ดวยภู มิ
ประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แหงนี้จึงไดชื่อวา “ ดินแดนแหงความฝน ”

เย็น

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่

GRACE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วันที่สอง เมืองจงเตี้ ยน หรือแชงกรี ลา – วัดชงจ านหลิน วัดลามะหรื อพระราขวังโปตาลาน อย –
ชองแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – เมืองเกาลี่เจี่ยง – รานบัวหิมะ

นําทานชม วัดซงจานหลิน (Songzanlin) วัดลามะที่มีอายุเกาแกกวา 300 ป และมีพระลา
มะจําพรรษาอยูมากกวา 700 รูป สรางขึ้นโดยทะไลลามะองค ที่ 5 ในป พ.ศ. 2222 ใชเวลา
ก อสร าง 18 ป จึ งแลว เสร็ จโดยจั กรพรรดิ แห งราชวงศ ชิง วั ดจ า นหลิ นซื ่ อมี รู ปแบบคล าย ”
พระราชวังโปตาลา” ที่นครลาซาแหงทิ เบต แตขนาดมีการยอส วนลงมา หากวาโปตาลาเป น
ศู นย รวมจิ ตใจของชาวทิ เ บต วั ดจ านหลิ นซื ่ อ นี ้ ถื อ ว า เป นศู นย กลางแห ง พุ ทธศาสนิ ก ชนใน
บริเวณที ่ ราบสู งทิ เบตนั ่ นเอง ทานจะได สัมผั สกั บวั ฒ นธรรมของชาวทิ เ บตเพราะที ่ นี่ คื อ เขต
ทิเบตนอย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนํ าท า นชม ชองเขาเสื อกระโจน (Hutiaoxia) “ไทเกอรลิป ปﻤงจอรจ’’ ซึ่งเป นช อ ง
แคบชวงแมนํ้าแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจี ยง (แมนํ้าทรายทอง) เปนชองแคบที่มีนํ้าไหลเชี่ยว
มาก ชวงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตํานานเลาวา ในอดีตชองแคบนี้มีความแคบมาก
จนทําใหเสือสามารกระโดดขามไปยังฝﻤงตรงขามได จึงเปนที่มาของชื่อชองแคบเสือกระโจน ซึ่ง
ที่ตรงนี้ทานจะไดชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยกในดานที่สูงที่สุดดวย

จากนั่นนําทานเดินทางกลับสู เมืองลี่เจียง (Lijiang) ลี่เจียงเปนเมืองเล็กๆ ตั้งอยูทามกลาง
ขุนเขาทางตอนเหนือของตาลี่ ซึ่งมีประวัติศาสตรอันเกาแก ยาวนานกวา 800 ป บนความสู ง
ประมาณ 2,400 เมตรจากระดั บนํ้าทะเล ทําใหมีอากาศหนาวเย็นตลอดป ลี่เจียงเป นที่ ตั้งถิ่ น
ฐานของชนเผานาซี ที่อพยพมาจากทิเบต ซึ่งมีความนาสนใจตรงที่เผานาซีเป นเผ าที่ หญิ ง เป น
ใหญ

ใหเวลาอิสระแก ทานไดเดินชม เมืองเกาลี่เจียง (Lijiang Old Town) หรือ เมืองโบราณต า
เอี้ยนเจิ้ น เมืองเก าแก อายุกว า 800 ป ซึ่งภายในเมื องเก านั้ นงดงามไปด วยสถาป ตยกรรม
บ านเรื อ นสไตล จี นเก าแก ที ่ หาชมได ยาก และได รับ การอนุ รั กษ ไว อ ย า งดี บางหลั งเหมื อ น
โรงเตี๊ยมโบราณที่เคยเห็นตามหนัง จีนยอนยุ ค บานเรือนสวนใหญถูกปรั บเปลี่ ยนใหกลายมา
เปนรานคาขายของมากมาย อิสระชอปปﻤงสินคาพื้นเมือง และอาหารพื้นเมืองตางๆ ใหทุกทาน
ไดสัมผัสการชอปปﻤงที่แตกตาง เปรียบเสมือนพาทุกทานยอนเวลากลับไปจีนเมื่อสมัยกอน
จากนั ้ น นํ า ท า นเดิ น ทางสู  ร า นยาบั ว หิ ม ะ (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling
Compound Camphor Cream) หรื อ ครี มเปาซู  ถัง สรรพคุ ณ เป นเลิ ศในด า นการรั ก ษา
แผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบานแกชาวจีนทุกบานมาแตโบราณ
เย็น

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่

LY YUN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

วันที่สาม เมืองลี่เจียง – อุทยานภูเขาหิมะมั งกรหยก (รวมกระเช าใหญไป-กลับ ) – ชมโชวความ
ประทับใจลี่เจี ยง (รวมคาชมโชว ) – อุทยานนํ้ าหยก – ทะเลสาบไปสุยเหอ และหุบ เขา
พระจันทรสันํ้าเงิน – รานหยก – สระมังกรดํา
เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานโดยสารกระเชาไฟฟาสู ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain)
(ราคาทัวรนี้รวมคากระเช าไป-กลับแลว) ขึ้นสูจุดชมวิวบนยอดเขาที่ ความสูงกวา 3,356
เมตร และสู งกว าระดั บ นํ ้ า ทะเลถึ ง 4,506 เมตร เพื ่ อชมวิว ทิ วทั ศน และธรรมชาติ บ นจุ ด ที่
สวยงามที่ สุด ตลอดสองข างทางที่ ขึ้ นยอดเขา ทานจะไดชื่ นชมและดื่ มดํ่ า กั บความหนาวเย็ น
ของธรรมชาติ ภูเขาหิมะมังกรหยกแหงนี้ตั้งอยูทางตะวั นตกเฉียงเหนือของเมืองเกา ลี่เจียง มี
เทือกเขาทั้งหมด 13 ลูกโดยยอดเขาที่สูงที่สุดนั้นสูงถึง 5,596 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล จึงมี
หิมะปกคลุ มตลอดป ทิวเขาแห งนี้ ประกอบไปดวยสภาพแวดล อมต างๆ ทั้งหุ บห วย ธารนํ ้ า
แนวผา และทุงหญานาซี ทิวเขาแหงนี้เมื่ อมองจากระยะไกล จะเห็นเปนลั กษณะคล า ยมั ง กร
กําลังเลื้อย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยูนั้นดูราวกั บหยกขาว ที่ตัดกับสีนํ้าเงินของทองฟา คลาย
มังกรขาวบนฟากฟา ในกรณีที่มีการประกาศปดใหบริการกระเชา ไฟฟา อันเนื่องมาจาก อาทิ
เช น สภาพแวดล อ ม สภาพอากาศ การป ดบํ า รุ ง ซ อ มแซม ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการ
ปรับเปลี่ ยนโปรแกรมไปยั ง ทุงหญาหยุนซั นผิง (Yun Shan Ping) หรือ ทุงหญาหวินซั นผง
แทน

จากนั ้ นทํ าท า นชม โชว จางอี้ โหม ว (Impression Lijiang) ซึ่งกํ า กั บการแสดงโดยจาง อี้
โหมว ผูกํากั บชาวจี นที่ มีชื่ อเสี ยงก องโลก ซึ่งจาง อี้ โหมว ไดเนรมิ ตเวที การแสดงกลางแจ ง
ขึ้นมาบนความสูงกว า 3,000 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล โดยมีภูเขาหิ มะมังกรหยกเป นฉาก
หลังอันอลัง การ ซึ่งการแสดงนี้ไ ด ใช นักแสดงซึ่งเปนชาวบ านกว า 600 ชีวิต มาโชวรอง เต น
เลน พรอมแสง สี เสียง และการแต งกายแบบสวยงามอลั งการ ซึ่งเนื้อหาของการแสดงเป น
การเลาเรื่องราว ใหไดรับรูถึงวิถีชีวิต ความเปนอยู ของชนเผาต างๆ ในเมืองลี่เจียง ถือวา เป น
การแสดงโชว กลางแจงที่ ยิ่งใหญตระการตาเปนอยา งยิ่ง (ในกรณีที่สภาพอากาศทําให โ ชว ไ ม
สามารถแสดงได หรือมี การงดการแสดง ขอสงวนสิ ทธิ ์ เ ปลี่ ยนแปลงรายการ และจะแจ ง ให
ทราบอีกครั้ง ณ วันเดินทาง)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทุกทานสู อุทยานนํ้าหยก (Jade Water Village) เปนสถานที่ท องเที่ยวแหงใหม ในลี่
เจี ยง เป นหั ว ใจทางด า นวั ฒ นธรรมของชนเผ า นาซี มี ความกลมกลื นกั บ ธรรมชาติ ที ่ง ดงาม
ประกอบไปดวยประตู สวรรค มีรูปปﻤนแกะสลั กดวยไม ขางขวาเปนพอ ขางซายเปนแม และ
นํ้าตกมังกรที่ไหลไปตามไหลเขาโดยจะแบงไดเปน 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อวามังกรออกถํ้า ชั้นที่สอง
ชื่อมังกรเลนนํ้า ชั้นที่สามชื่อมังกรโบยบิน และยังมีตนไมเทวดา ซึ่งเปนที่สักการะบูชาของคน
ในพื้นที่นั้นโดยมีอายุมากกวา 500 ป และแหลงนํ้าภายในอุทยานยังมีอุณหภูมิที่เหมาะแก การ
เลี้ยงปลาแซลมอน ทางอุทยานจึงไดนําปลาแซลมอลมาเลี้ยงไว ทานจะเห็นเหลาปลาแซลมอน
ทั้งสีดําและสีทองวายอยูในสระนํ้าของอุทยาน

นําทานชม ทะเลสายไปสุยเหอ และหุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน เปนทะเลสาบสีฟาตัดกั บวิ ว
ตนไมทามกลางขุนเขาแหงหุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน ฉากของทะเลสาบคือภูเขาหิมะมัง กรหยก
ความสวยงามของทะเลสาบแห งนี ้ คื อ วิ ว นํ ้ า ตกหิ นปู นขั ้ นบั น ไดขนาดเล็ กลดลั ่ นลงมาอย า ง
สวยงาม นํ้าที่ไหลผานหุบเขานี้คือนํ้าที่ละลายจากหิ มะบนยอดเขาหิ มะมัง กรหยก (ไมรวมค า
รถแบตเตอรี)่

นําทานเดินทางสู รานหยก (Jade Shop) เครื่องประดับที่นิยมกั นอยางแพรหลายตามความ
เชื่อของคนชาวจี นซึ่งมี มาตั้ งแตสมั ยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ ยวกับการใส เครื่ องประดั บ
จํ า พวก "แหวน" และ "กํ า ไล" หยก ก็ จ ะช ว ยเสริ ม ให เ ป น คนมี อ ํ า นาจ ช ว ยให ม ี ค วาม
เจริญก าวหน าและความเจริญรุ งเรือ ง อีกทั้ง ยั งช วยสร างสมดุ ลใหเ กิ ดขึ้ นได ทั้ งรางกายและ
จิตใจ รวมไปถึงการชวยเสริมพลังใหรางกายแข็งแรงอีกดวย

นําทานชม สระนํ้ามังกรดํา หรือเฮยหลงถัน สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1737 ในสมัยราชวงศชิง ซึ่ง
สระนํ้ามังกรดํ ามี จุดเด นคื อ เปนนํ้าที่เกิ ดจากนํ้าพุอันมี ความใสจนมองเห็ นพืชใตนํ้ าสีเ ขี ยวที่
สะท อ นกั บ ผื น นํ ้ า ราวกั บ สี ข องมรกต นอกจากนี ้ ภ ายในบริเ วณยั ง สถาป ต ยกรรมต า งๆ ที่
ผสมผสานวัฒ นธร รมของชาวฮั่ น ทิเบต และนาซี ไวดวยกั นอย างลงตั ว ทั้งสะพานหิ นโค ง
และศาลาอันมีจุดเดนดวยมีฉากหลังเปนภูเขา หลังจากนั้นนําทานกลับสูเมืองลี่เจียง
เย็น

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่

LY YUN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

วันที่สี่

เมืองลี่เจียง – สนามบินลี่เจียง ซันยี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินลี่เจียง ซันยี่ เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย

10.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ 8L825
11.25 น. เดิ นทางถึ งสนามบิ นสุ วรรณภู มิ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสวั สดิ ภ าพ ... พร อมความ
ประทับใจ
หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทํา
การออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ
อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

ราคาทัวร/ทาน
หองละ 2-3 ทาน

ราคาพักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาไมรวมตั๋ว
เครื่องบิน

02 – 05 กุมภาพันธ 2563

12,999

2,500

7,999

09 – 12 กุมภาพันธ 2563
(วันมาฆบูชา)

13,999

2,500

8,999

16 – 19 กุมภาพันธ 2563

12,999

2,500

7,999

01 – 04 มีนาคม 2563

13,999

2,500

8,999

08 – 11 มีนาคม 2563

13,999

2,500

8,999

15 – 18 มีนาคม 2563

13,999

2,500

8,999

22 – 25 มีนาคม 2563

13,999

2,500

8,999

29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2563

13,999

2,500

8,999

05 – 08 เมษายน 2563
(วันจักรี)

13,999

2,500

8,999

12 – 15 เมษายน 2563
(วันสงกรานต)

16,999

2,500

11,999

19 – 22 เมษายน 2563

13,999

2,500

8,999

26 – 29 เมษายน 2563

13,999

2,500

8,999

03 – 06 พฤษภาคม 2563
(วันฉัตรมงคล)

14,999

2,500

9,999

10 – 13 พฤษภาคม 2563

13,999

2,500

8,999

17 – 20 พฤษภาคม 2563

13,999

2,500

8,999

24 – 27 พฤษภาคม 2563

13,999

2,500

8,999

31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2563
(วันเฉลิมฯพระราชินี)

14,999

2,500

9,999

07 – 10 มิถุนายน 2563

12,999

2,500

7,999

14 – 17 มิถุนายน 2563

12,999

2,500

7,999

21 – 24 มิถุนายน 2563

12,999

2,500

7,999

28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2563

11,999

2,500

7,999

05 – 08 กรกฎาคม 2563
(วันอาสาฬหบูชา/เขาพรรษา)

14,999

2,500

9,999

12 – 15 กรกฎาคม 2563

12,999

2,500

7,999

19 – 22 กรกฎาคม 2563

12,999

2,500

7,999

26 – 29 กรกฎาคม 2563
(วันเฉลิมฯ รัชกาลที่ 10)

14,999

2,500

9,999

02 – 05 สิงหาคม 2563

12,999

2,500

7,999

09 – 12 สิงหาคม 2563

13,999

2,500

8,999

16 – 19 สิงหาคม 2563

12,999

2,500

7,999

23 – 26 สิงหาคม 2563

12,999

2,500

7,999

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2563

12,999

2,500

7,999

06 – 09 กันยายน 2563

12,999

2,500

7,999

13 – 16 กันยายน 2563

12,999

2,500

7,999

20 – 23 กันยายน 2563

12,999

2,500

7,999

27 – 30 กันยายน 2563

12,999

2,500

7,999

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ ไมรวมวีซา (Infant) ทานละ
5,900 บาท **
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมั คคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป
**
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท/
ทาน/ทริป **
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น)
 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน
ลูกคาเปนหลัก
** สํา หรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 10 ทา น ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลง
อัตราคาบริการ
(ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง) **
** สั่งซื้อซิมกับเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน **
มีจําหนายแลววันนี้ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชี ย ไมวาจะเป น
ญี่ปุน เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเ ซี ย โดยมี DATA ใหใช งาน
4GB สามารถใช ง านได ต อเนื ่ องสู งสุ ด 8 วั น หากสนใจสั ่ งซื ้ อซิ มกั บทางบริ ษัท กรุ ณาสั ่ง ซื ้ อ 3 วั น
ลวงหนากอนเดินทาง โปรดแจงและชําระเงินกับทางเอเจนทที่ทานติ ดตอซื้อทัวรมา

หมายเหตุ :
ตามนโยบายของรัฐบาลจี นเพื่ อรวมโปรโมทสินค าพื้ นเมื อง ในนามของรา นรั ฐ บาล
คือ รานขายเสื ้อกั นหนาว, รานศิ ลปะรั สเซี ย, รานสิ นค าพื้ นเมื อง ซึ่งจําเป นต องระบุไ ว ใน
โปรแกรมทั ว ร เพราะมีผลกั บราคาทั วร ทางบริ ษัทฯ จึงอยากเรี ยนชี้แ จงลู กค า ทุ กท า นว า
รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไม ซื้อขึ้ นอยูกับความพอใจของ
ลูกคาเป นหลั ก ไมมีการบัง คั บใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลู กคาไม มี ความประสงค จะเขา ร า น
รัฐบาลทุกเมื อง หรือหากทานต องการแยกตั วออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ ์ ใน
การเรียกเก็บค าใชจายที่เกิ ดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน/ทาน/ราน

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
 คาใช จายสว นตั ว นอกเหนือจากรายการที่ ระบุ เชน คาทําหนั ง สื อเดิ นทาง คาโทรศัพ ท คาโทรศั พ ท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่ มที่สั่งเพิ่ มนอกเหนื อ
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
เงิ นมัดจํ า ทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วั น หลั งจากวั นจอง ตั วอย างเช น ทา นทํ าจองวั นที ่ 1
กรุณาระเงินมั ดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิ กอั ตโนมั ติ
ทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางในพี
เรียดเดิม ทานจําเปนต องเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting
List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถั ดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่
ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระค าทัวรสวนที่เหลื อทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอย าง
นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไม ชําระเงิ น หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวา
ส ว นใดส วนหนึ ่ ง รวมไปถึ ง กรณี เ ช็ คของท านถู กปฏิ เสธการจ า ยเงิ นไม ว  ากรณี ใดๆก็ ตาม รวมทั้ ง
กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่

กําหนดไมวา กรณี ใดๆก็ ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิ ท ธิ
การเดินทางในทัวรนั้นๆทันที
3. การติดต อใดๆ 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.
นอกจากวันเวลาดังกลาวและวั นหยุดนั กขั ตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเป นวันหยุ ดทํา การ
ของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนต ตองการขอยกเลิ กการเดิ นทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การ
เดิ นทาง นั กท องเที ่ ยวหรื อ เอเย นต (ผู  มี รายชื ่ อ ในเอกสารการจอง) จะต อ งแฟกซ อี เ มลล หรื อ
เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยั นยกเลิ กการจองกั บทางบริ ษัท
เปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรั บเงินคาบริ การคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่ อ
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่ บริ ษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนาม
ดํ าเนิ นการขอรั บเงิ นค า บริ การคื น โดยแนบหนั ง สื อ มอบอํ านาจประกอบ (กรณี ดํ าเนิ นการแทนผู
เดิ นทาง) พร อมหลั กฐาน ได แก ใบเรี ยกเก็ บ เงิ น หลั กฐานการชํ า ระเงิ น ค า บริ การต างๆทั ้ ง หมด
พาสปอร ตหน าแรกของผู  เ ดิ นทาง สํ า เนาบั ตรประชาชนของผู  รับ มอบอํ านาจ และหน าสมุ ด บั ญ ชี
ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไม นอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค าใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแล วเนื่ องจากการจั ดเตรี ยม การ
จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน **
**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่ น ตั๋วเครื่องบินตองเดิ นทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเท านั้ น จึง
ไมสามารถยกเลิ ก หรือเปลี่ยนแปลงการเดิ นทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิ ก หรือเปลี่ ยนแปลงการ
เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี**
3. การเดิ นทางที่ ตองการั นตี มัดจําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่ อนไข หรือเที่ยวบิ นเหมาลํา Charter Flight
หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตั วแทนในประเทศหรือต างประเทศ จะไมมีการคื นเงิ น
มัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม

4. สําหรั บอั ตราค าบริ การนี้ จําเปนต องมี ผู เ ดิ นทางจํ านวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแต ละคณะ กรณี ที ่ มี ผู

เดินทางไม ถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิ ก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง
อัตราคาบริ การ (ปรับราคาเพิ่มขึ้ น เพื่อใหคณะไดออกเดิ นทาง ตามความตองการ) โดยทางบริ ษัท
จะแจ งให กับนั กท องเที่ ยวหรื อเอเย นต ท ราบล วงหน าอย างน อ ย 10 วั น ก อนการเดิ นทางสํ า หรั บ
ประเทศที ่ ไ ม มี วี ซ า และ อย า งน อย 21 วั น ก อนการเดิ นทางสํา หรั บ ประเทศที ่ มีวี ซ า แตหากทาง
นักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุ กทา นยินดี ที่จะชํ าระคาบริ การเพิ่มจากการที่ มีนักทองเที่ยวรวมเดิ นทาง
นอยกว าที่ ทางบริ ษัทกํา หนดเพื่ อให คณะเดิ นทางได ทางบริ ษัทยิ นดี ที่ จะให บ ริ การและดํ าเนิ น การ
ตอไป
5. ในกรณีที่ ลูกคาดํ าเนิ นการยื่ นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม คืนคาทัวรที่ ลูกคาชํ าระ
มาแล วไม ว าส วนใดส วนหนึ่ ง ยกเว นในกรณี ที่ ว ี ซาไม ผ านการอนุ มัติจากทางสถานทู ต กรณีนี้ ท าง
บริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิ ดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
6. การติดตอใดๆ กับทางบริ ษัทเช น แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวั นเวลาทํ าการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุ กร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวั นเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขั ตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวั นหยุ ดทํา การ
ของทางบริษัท
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ
1. ผู  สมัครทุ กท าน ไม จํ าเป นต องมาแสดงตน ณ ศู นย ยื ่ นรั บคํ า ร องขอวี ซ า ยกเว นสาวประเภทสอง
จะตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 7 วัน ทําการเปนอยางนอย (อาจไมรวม
เสาร - อาทิตย ในบางกรณี) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางเจาหนาที่จะเปนผูกําหนดการนั ดหมาย
วันและเวลาการรวบรวมเอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวจี น หากทานไมสะดวกมาดําเนิ นการ
ยื่นวีซาวันใดบ าง รวมไปถึงมีความจํ าเป นตองใช หนั งสือเดิ นทางเพื่อกิ จธุระสวนตัว ของทานในชวง
ใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซึ่งอาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวี ซา
(เล มหนั ง สื อเดิ นทางอยู  ในระหว างการพิ จารณาที ่ สถานทู ต) ท านจํ าเป นจะต องแจ งล วงหน า ก อ น
ตั้งแตขั้นตอนการจอง หรือ กอนชําระเงินมั ดจํา
4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอ มคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิ ดคาใชจา ยไม
วากรณีใดๆก็ ตาม ทานจําเปนจะต องชําระค าใชจายที่เกิดขึ้ นตามจริงทั้ งหมด เชน คาบัตรโดยสาร
โดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เนื่องจากทานยื่นหลังคณะ

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 15 วันทําการ (เปนอยางนอย) ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับจํ านวน
ผู  สมัครในช ว งนั ้ นๆ ซึ ่ งหากอยู  ในช วงฤดู กาลท อ งเที ่ ยว ที่ มี ผู  สมั ครเป นจํ า นวนมาก อาจต อ งใช
ระยะเวลามากกวาปกติ
6. หลังจากที่ ผู  สมั ครได ทํา การยื่ นขอวี ซาเรียบรอ ยแลว ทางสถานทู ตไมอนุญาตให ผู สมั ครทํ า การยื ม
หนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใช ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวา กรณีใดๆทั้ ง สิ้ น ดังนั้น
หากทานมีความจํ าเปนในการใชเล มฯเพื่อเดิ นทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ เพื่อวางแผน
ลวงหนา กรณีที่ตองการใช หนังสือเดิ นทางกะทันหั น ทําใหตองรองขอหนัง สือเดิ นทางกลั บคื นดว น
ระหวางขั้นตอนการพิ จารณาวีซา อาจทําใหสถานทู ตปฏิเสธวี ซ า และ ทานจําเปนต องสมั ครเขาไป
ใหม นั่นหมายถึงจะตอ งเสี ยคาธรรมเนียม และ คาบริการใหม ทั้งหมด โดยคํานึง ถึ งระยะเวลาการ
พิจารณาเปนสําคัญกอนดําเนินการ
7. กรณีที่ทานมีวีซาทองเที่ยวเชงเก นชนิดที่สามารถเขาออกไดหลายครั้งโดยยังไม หมดอายุอยูแล ว และ
ตองการใชเดิ นทางทองเที่ยวกับคณะนี้ สามารถใชได หากวีซานั้นถู กใช มาแลวตามเงื่ อนไขของกลุ ม
เชงเกน คือ วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานั กประเทศนั้นๆมากที่สุด มากอนแลวอย างน อยหนึ่ ง
ครัง้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกค ายืนยั นเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม รับผิ ดชอบ
เกี่ยวกับความเสี ยหาย และ คาใชจายที่ จะเกิ ดขึ้นในทุ กกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธจากด านตรวจคน
เขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง
8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ จําเปนจะต อง
เปนวีซาชนิ ดทองเที่ยวเทานั้ น โดยจะตองอยูในหนังสื อเดิ นทางเลมปจจุบันที่มีอายุคงเหลือ อย า งน อง
6 เดือน ณ วันเดินทางกลั บ รวมถึงวีซาชนิ ดที่อนุมัติโดยระบุวันที่สามารถพํานั กในประเทศเชงเก น
จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาสงหน าวี
ซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความถู กตอง หากไม
เปนไปตามเงื่ อนไขและลู กค า ยืนยั นเดิ นทาง ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ ์ ในการไม รับผิ ดชอบเกี่ ย วกั บ
ความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้ นในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญ าตให เ ช็ คอิ น
ไดเนื่องจากอายุหนังสือเดิ นทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด านตรวจคนเขาเมือง และ
ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน
9. การบิดเบื อนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแก สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิ ใหเดิ นทางเขา ประเทศในกลุ ม
เชงเกนเป นการถาวร ในกรณีถูกปฏิ เสธวี ซ า สถานทู ตฯ ไมมีนโยบายในการคื นค า ธรรมเนียมการ
บิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียม

10. บางกรณี สถานทู ตอาจขอให มาแสดงตน หลังจากกลั บจากประเทศปลายทางแล ว ซึ่งขอใหท า นให
ความรวมมือในสวนนี้เพื่อให การยื่นคํ ารองในครั้งต อๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุ ลยพินิจของ
เจาหนาที่สถานทูตเปนสําคัญ
การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีน
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย
1.
หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน (พาสปอรตธรรมดาเลมสีเลือด
หมูเทานั้น) ฉบับจริง มีอายุการใช งานคงเหลือไม นอยกว า 6
เดือน และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา
2.
รู ป ถ ายสี ใบหน า ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหน า
ประมาณ 3 ซม. พื้นหลังสีขาวเทานั้น จํานวน 2 รูป รูปถาย
เป นป จจุ บัน มี อายุ ข องรู ปไม เ กิ น 6 เดื อน สถานทู ต ปฏิ เ สธไม รับ รู ป ถ า ยโพลารอย / รู ป ถ า ย
สติ๊กเกอร / รูปชุดครุยรับปริญญา/รูปชุ ดราชการ/ หามใสเสื้อแขนกุ ด และหามใสเ สื้อสีขาว ทุ ก
ชนิด(เนื่องจากฉากหลังต องเป นสี ขาว) หามสวมเครื่ องประดับทุ กชนิ ด, หามใส คอนแทรคเลนส ,
หามยิ้มเห็ นฟน, เปดใบหูและหนาผากชั ดเจน,รูปถา ยจะตองไม มีเงาและแสงแทรกบดบัง ใบหน า
ไมมีจุดสีแดงในดวงตา และจะตองไมมีสิ่งสกปรกและรอยขีดขวนใด ๆ ทั้งสิ้น.
3.
แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน กรุณากรอกรายละเอียดที่ถูกตองและชัดเจนโดยครบถวน
แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน
** กรุณากรอกขอมูลทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการขอวีซาของทานเอง **
ชื่อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง) (MR./MRS./MS./MSTR.)
..................................................................................................................................................................
สถานะภาพ □ โสด ระบุชื่อ บิดา..................................................ชื่อ มารดา...................................................
□ แตงงานจดทะเบียนสมรส □ แตงงานไมไดจดทะเบียนสมรส
**ระบุชื่อคูสมรส ..................................................................................................................
□ หมาย
□ หยา
ที่อยูตามทะเบียนบาน.....................................................................................................................................
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 (กรณีฉุกเฉินที่ไมไดเดินทางกับทาน) ชื่อ-สกุล...........................................................................
เบอรโทรศัพ ท..........................................ความสัมพันธ....................................................


(กรุณาแจงเบอรท่ีสามารถติดตอไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน)
4.
สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ)
เอกสารเพิ่มเติมกรณีเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ
หากเด็กเดินทางกับพอหรือแม คนใดคนหนึ่ง ตองมีหนังสือ แสดงความยินยอมให เดินทางไปต างประเทศ
จากทางเขตหรื อ ที ่ ว  า การอํ า เภอ (ฉบั บ จริ ง เท า นั ้ น ) โดยเอกสารให ร ะบุ ว  า อนุ ญ าตให เ ดิ น ทางไป
ตางประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธวาเปนอะไรกันอยางชัดเจน
หากเด็กเดินทางคนเดียว หรือกับบุคคลที่สาม ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมจากพอและแม
ใหเดินทางไปตางประเทศได จากทางเขตหรือที่วาการอําเภอ (ฉบับจริงเทานั้น) โดยเอกสารใหระบุวา
อนุญาตใหเดิน ทางไปตางประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธวาเปนอะไรกันอยางชัด เจน
กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝายใดฝายหนึ่ง
- ใบสําเนาบันทึกการหยาที่ระบุวาบุตรอยูในการดูแลของใคร
- เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจริงเทานั้น
กรณีบุตรบุญธรรม
ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรือที่วาการอําเภอ
สําเนาหนาพาสปอรต หรือ สําเนาบัตรประชาชน ของบิดามารดา
กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แนบใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล
หมายเหตุ :

 กรณีเปนสาวประเภทสอง) ลักษณะการแตงกายเปนสตรี (ตองยื่น หนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ) ,
จดหมายชี้แจงตนเอง และสมุดบัญชีเงิน ฝากตัวจริงพรอมสําเนายอนหลัง 6 เดือน ตองไปแสดงตัว ณ วัน ยื่นวีซาจีน
และสามารถพํานักอยูในประเทศจีนไดไมเกิน 7 วันเทานั้น
 กรณีชาวตางชาติที่ทํางานหรือพักอาศัยในประเทศไทย ตองยื่น ใบอนุญาตทํางาน (ถามี), จดหมายชี้แจงตนเอง
พรอมรายละเอียดที่อยูที่ชัดเจน สําเนาสมุดบัญชีหรือ สเตทเมน ยอนหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจตองไปแสดง
ตัวที่สถานทูต) โดยมีคาบริการเพิ่ม 1,000 บาท
 ผูถือหนังสือเดิน ทางตางชาติจะตองทํา Re-Entry Permit ดวยตนเองกอนสงเอกสารเพื่อยื่นวีซา
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับยื่นวีซากรณีดังนี้
- หนังสือเดินทางตางดาว (เลมสีเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเองที่สถานทูตจีน
โดยตรง / กรณีเปน พระภิกษุหรือสามเณร
 ผูที่ประสงคใช หนังสือเดินทางราชการ หรือใชบัตร APEC ในการเดิน ทาง ไมตอ งทําวีซาจีน แตทานจะตอง
รับผิดชอบในการขออนุญาตเขา-ออกประเทศดวยตนเอง
** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจาก
ประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของ
ลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปนผูดําเนินการ **
** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตํารวจตรวจคนเขาเมืองนั่น
เปนผูกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพิ่มเติ่มกะทันหัน **
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ
1.
ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดิน ทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) เทานั้น กรณีที่ทาน
ถือหนังสือเดินทางราชการ (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือ เดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไป
พรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกั บการขอ
อนุญาตการใชหนังสือ เดิน ทางพิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝﻤง
ประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิ ด ชอบความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ร ะบุ
ไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ต าม
3. ทัวรน ี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดิน ทางหรือใช บริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรื อ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน คาบริ การไม
วาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม

4.

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทอ งเที่ยวหรือ เอเยนตไมได สง หน า
หนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด
5. ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ ์ ใ นการเปลี ่ ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสม เพื ่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
สถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดิน ทางจริ งของประเทศที่เ ดิน ทาง ทั้งนี้ ทางบริ ษัทจะคํ านึ ง ถึ ง ความ
ปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่ไ มได เ กิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตา งประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ตราตางประเทศ
คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน ํ้ามัน คาภาษีสนามบิน คาประกัน ภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําให
ตนทุนสูงขึ้น
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคํา สัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแต มีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น
9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใช
เหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและ
คาดหมาย ทางบริ ษัทจะรั บผิ ด ชอบคื น ค าทั วร เฉพาะส วนที่ บริษั ทยั งไมไ ด ชํ าระแก ทางคู ค าของทางบริ ษัท หรื อ
จะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติเทานั้น
10. กรุณ าแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้น เครื่อ งบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณ ฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอ ชิ้ น
และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อ คปดสนิท และสามารถนําออกมาให
เจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
11. สิ่งของที่มีลักษณะคล ายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอ งใสกระเป าใบใหญ แ ละ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผู กขาดกั บตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยา งถูกตอง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจํ าเปน ตอ งทอ งเที่ ยวอัน เป นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั ้น ๆ
กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจ ายใหได และ อาจมี
คาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกั บผู
เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณนี้ขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม

