
 

 

รหัสทัวร ZET1904004 
ทัวรจีน ล่ีเจียง ตาหล่ี แชงกรีลา ภูเขาหิมะมังหยก เลทสโก มังกรหยกสะทานฟ�า 5วัน 4คืน (8L) 
เมืองโบราณตาหล่ี – ผานชมเจดียสามองค – เมืองจงเต้ียน (แชงกรีลา) 
ชองแคบเสือกระโจน – เมืองเกาจงเต้ียน – วัดชงจานหลิน  
วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลานอย – เมืองลี่เจียง 
เมืองเกาซูเหอ – สระมังกรดํา – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก 
ชมโชวความประทับใจล่ีเจียง – อุทยานน้ําหยก  
ทะเลสาบไป�สุยเหอ และหุบเขาพระจันทรสัน้ําเงิน – เมืองเกาล่ีเจียง 
 

  



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลีเจียง ซันย่ี – เมืองล่ีเจียง – ประเทศจีน – 
เมืองตาหลี่  

 
10.00 น.  พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 4 

ประตูทางเขาหมายเลข 7 เคานเตอร W สายการบินลัคก้ีแอร (8L) ซ่ึงจะมีเจาหนาที่คอย
ตอนรับ และบริการชวยเหลือเร่ืองของกระเป�าเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่น่ังบน
เคร่ืองบิน  

 
13.15  นําทานเดินทางสูประเทศจีน เมืองล่ีเจียง โดยเท่ียวบินท่ี 8L826 
 
* ใชเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 15 นาที สายการบินไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง * 
 
16.30  เดินทางถึง สนามบินลีเจียง ซันย่ี ประเทศจีน เมืองล่ีเจียง (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกวาประเทศ

ไทย 1 ช่ัวโมง)  
 

นําทานเดินทางสู เมืองตาหลี่ (Dali) เมืองท่ีเกาแกและมีประวัติศาสตรมาอยางยาวนาน 
ต้ังอยูบริเวณท่ีราบลุมระหวางทะเลสาบเออไห และเทือกเขาชังชาน ซึ่งมีภูเขามังกรหยกอยู
ทางดานตะวันตกของเมือง มีการยืนยันมาแลววาเม่ือสมัยกอนเมืองน้ีเคยเปนดินแดนซ่ึงเคยมี
มนุษยท่ีมีอารยธรรมอาศัยอยูราวๆ 2,000 ปกอน เมืองน้ีมีช่ือเสียงในฐานะเปนแหลงผลิตหิน
ออนหลากหลายชนิด ซ่ึงนําไปใชในการกอสรางและประดับตกแตงอาคาร รวมถึงธรรมชาติ
และวิวทิวทัศนของทะเลสาบและขุนเขาท่ีงดงาม 

 
เย็น บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 
พักที่ N HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
 



 

 

วันที่สอง เมืองตาหล่ี – เมืองโบราณตาหลี่ – ผานชมเจดียสามองค – เมืองจงเต้ียน (แชงกรีลา) – 
ชองแคบเสือกระโจน – เมืองเกาจงเต้ียน 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
 นําคณะเดินชม เมืองเกาตาหล่ี (Dali Ancient Town) ท่ีสรางข้ึนเม่ือกวา 1,000 ปกอน 

แตถึงแมไดผานกาลเวลามาชานาน แตเมืองโบราณแหงน้ีก็ยังคงอยูในสภาพคอนขางสมบูรณ 
ทานจะเห็นประตูเมืองท้ังดานใตและดานเหนือท่ีมีสถาปตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของ
ถนนสายเกาแกท่ีมีบานโบราณตางๆ ปลูกสรางไวอยางกระจัดกระจาย มีถนนสายเกาแกท่ีตัด
ผานตัวเมืองโบราณหน่ึงสาย ซึ่งทุกวันน้ีไดกลายเปนถนนยานการคาท่ีคึกคัก สองขางถนนเต็ม
ไปดวยรานคาตางๆ มีพอคาชาวไป�ท่ีแตงชุดประจําเผาขายสินคาพื้นเมืองตางๆ เชน หิน
ออนตาหล่ี ผาพื้นเมืองและเคร่ืองเงิน หรืออาหารทองถ่ินตางๆ 
 
ผานชม เจดียสามองคแหงวัดฉงเซ่ิน (Three Pagodas) ซึ่งเปนสัญลักษณแหงเมืองตาหล่ี 
ต้ังตระหงานเผชิญหนากับทะเลสาบ ชาวเมืองมีความเช่ือวาเจดียท้ังสามมีความศักด์ิสิทธ์ิ 
เน่ืองจากเหตุการณแผนดินไหวในป ค.ศ. 1925 บานเร่ือนตางๆ ตาก็เสียหายพังทลาย ยกเวน
เจดียสามองคน้ีท่ีไมไดรับความเสียหายใดๆ 
 

 
 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองจงเต้ียน (Zhongdian) หรือแชงกรี-ลา (Shagri-La) ซ่ึงอยูทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซ่ึงมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซขีองเมืองล่ี
เจียงและอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลางซึ่งอยูหางจากนครคุนหมิงถึง 700 กม. และอุดม
ไปดวยธรรมชาติท่ีงดงามของป�าไม, ทุงหญา, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตวนานาชนิด ดวยภูมิ
ประเทศรวมกับทัศนียภาพท่ีงดงาม สถานท่ีแหงน้ีจึงไดช่ือวา “ ดินแดนแหงความฝน ”  

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

จากน้ันนําทานชม ชองเขาเสือกระโจน (Hutiaoxia) “ไทเกอรลิป ปم�งจอรจ’’ ซ่ึงเปนชอง
แคบชวงแมน้ําแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แมน้ําทรายทอง) เปนชองแคบท่ีมีน้ําไหลเช่ียว
มาก ชวงท่ีแคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตํานานเลาวา ในอดีตชองแคบน้ีมีความแคบมาก 
จนทําใหเสือสามารกระโดดขามไปยังฝم�งตรงขามได จึงเปนท่ีมาของช่ือชองแคบเสือกระโจน ซ่ึง
ท่ีตรงน้ีทานจะไดชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยกในดานที่สูงท่ีสุดดวย 
 



 

 

 
 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางเขาสูเขต เมืองจงเต้ียน (Zhongdian) ระหวางทางทานจะไดพบ
กับทองทุงกวางแหงทิเบต เห็นฝูงจามรีแทะเล็มหญาอยูขางบานของชาวทิเบต ที่อยูบนความ
สูง 3,350 เมตร จากระดับน้ําทะเล เปนจุดทีเจาหนาท่ีจีนสันนิษฐานวา คือเขตเมืองสวรรค 
หรือ แชงกรีลา ท่ีกลาวไวในหนังสือ “ขอบฟ�าท่ีเลือนหาย’’ The Lost Horizon 
 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
 
พักที่ GRACE HOTEL HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม เมืองจงเต้ียน (แชงกรีลา) – วัดชงจานหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลานอย – เมือง
ล่ีเจียง – เมืองเกาซูเหอ – สระมังกรดํา 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
 นําทานชม วัดซงจานหลิน (Songzanlin) วัดลามะท่ีมีอายุเกาแกกวา 300 ป และมีพระลา

มะจําพรรษาอยูมากกวา 700 รูป สรางข้ึนโดยทะไลลามะองคท่ี 5 ในป พ.ศ. 2222 ใชเวลา
กอสราง 18 ป จึงแลวเสร็จโดยจักรพรรดิแหงราชวงศชิง วัดจานหลินซ่ือมีรูปแบบคลาย ”
พระราชวังโปตาลา” ท่ีนครลาซาแหงทิเบต แตขนาดมีการยอสวนลงมา หากวาโปตาลาเปน
ศูนยรวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจานหลินซ่ือน้ีถือวาเปนศูนยกลางแหงพุทธศาสนิกชนใน
บริเวณท่ีราบสูงทิเบตน่ันเอง ทานจะไดสัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวทิเบตเพราะท่ีน่ีคือเขต
ทิเบตนอย 

 

 
  



 

 

จากน่ันนําทานเดินทางกลับสู เมืองล่ีเจียง (Lijiang) ล่ีเจียงเปนเมืองเล็กๆ ต้ังอยูทามกลาง
ขุนเขาทางตอนเหนือของตาล่ี ซ่ึงมีประวัติศาสตรอันเกาแกยาวนานกวา 800 ป บนความสูง
ประมาณ 2,400 เมตรจากระดับน้ําทะเล ทําใหมีอากาศหนาวเย็นตลอดป ล่ีเจียงเปนท่ีต้ังถิ่น
ฐานของชนเผานาซี ท่ีอพยพมาจากทิเบต ซ่ึงมีความนาสนใจตรงท่ีเผานาซีเปนเผาท่ีหญิงเปน
ใหญ 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
นําทานเดินทางสู เมืองเกาซูเหอ เปนอีกเมืองโบราณท่ีมีช่ือเสียงของล่ีเจียง และยังคงรักษา
ความงามในอดีตไวไดเปนอยางดี มีทางเดินท่ีปูดวยหินอัดแนน อาคารไมยังคงเปนเอกลักษณ
แบบจีนโบราณ ลําธารหลายสายท่ีมีน้ําใสท่ีไหลผานเกือบทุกหลังคาเรือน มีปลาจํานวนมาก
ดํารงชีวิตอยูในน้ี สะพานโคงหินเกาแก ตนหลิวหลายตนริมลําธารท่ีก่ิงใบลูไหวไปตามสายลม 
ถนนแตละสายในเขตเมืองเกาจะมาบรรจบกันเปนโครงขายถนนภายในเมืองเกา นอกจากน้ียัง
มีการประยุกตอาคารบานเรือนใหเปนศูนยกลางการซ้ือขายสินคา ท้ังของท่ีระลึก รานอาหาร 
พิพิธภัณฑ เปนตน 

 
นําทานชม สระน้ํามังกรดํา หรือเฮยหลงถัน สรางข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1737 ในสมัยราชวงศชิง ซ่ึง
สระน้ํามังกรดํามีจุดเดนคือ เปนน้ําท่ีเกิดจากน้ําพุอันมีความใสจนมองเห็นพืชใตน้ําสีเขียวท่ี
สะทอนกับผืนน้ําราวกับสีของมรกต นอกจากน้ีภายในบริเวณยังสถาปตยกรรมตางๆ ท่ี
ผสมผสานวัฒนธร  รมของชาวฮ่ัน ทิเบต และนาซี ไวดวยกันอยางลงตัว ท้ังสะพานหินโคง 
และศาลาอันมีจุดเดนดวยมีฉากหลังเปนภูเขา หลังจากน้ันนําทานกลับสูเมืองล่ีเจียง 
 



 

 

 
 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
 
พักที่ FENG HUANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
 
วันที่ส่ี เมืองล่ีเจียง – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเชาใหญไป-กลับ) – ชมโชวความ

ประทับใจล่ีเจียง (รวมคาชมโชว) – อุทยานน้ําหยก – ทะเลสาบไป�สุยเหอ และหุบเขา
พระจันทรสัน้ําเงิน – เมืองเกาล่ีเจียง  

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
 นําทานโดยสารกระเชาไฟฟ�าสู ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) 

(ราคาทัวรน้ีรวมคากระเชาไป-กลับแลว) ข้ึนสูจุดชมวิวบนยอดเขาที่ความสูงกวา 3,356 
เมตร และสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 4,506 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศนและธรรมชาติบนจุดที่
สวยงามท่ีสุด ตลอดสองขางทางที่ข้ึนยอดเขา ทานจะไดช่ืนชมและด่ืมด่ํากับความหนาวเย็น
ของธรรมชาติ ภูเขาหิมะมังกรหยกแหงน้ีต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเกาล่ีเจียง มี



 

 

เทือกเขาท้ังหมด 13 ลูกโดยยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดน้ันสูงถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล จึงมี
หิมะปกคลุมตลอดป ทิวเขาแหงน้ีประกอบไปดวยสภาพแวดลอมตางๆ ท้ังหุบหวย ธารน้ํา 
แนวผา และทุงหญานาซี ทิวเขาแหงน้ีเม่ือมองจากระยะไกล จะเห็นเปนลักษณะคลายมังกร
กําลังเล้ือย สีขาวของหิมะท่ีปกคลุมอยูน้ันดูราวกับหยกขาว ท่ีตัดกับสีน้ําเงินของทองฟ�า คลาย
มังกรขาวบนฟากฟ�า ในกรณีท่ีมีการประกาศปดใหบริการกระเชาไฟฟ�า อันเน่ืองมาจาก อาทิ
เชน สภาพแวดลอม สภาพอากาศ การปดบํารุงซอมแซม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยัง ทุงหญาหยุนซันผิง (Yun Shan Ping) หรือ ทุงหญาหวินซันผง
แทน 

 

 
 

จากน้ันทําทานชม โชวจางอ้ีโหมว (Impression Lijiang) ซ่ึงกํากับการแสดงโดยจาง อ้ี 
โหมว ผูกํากับชาวจีนท่ีมีช่ือเสียงกองโลก ซ่ึงจาง อ้ี โหมว ไดเนรมิตเวทีการแสดงกลางแจง
ข้ึนมาบนความสูงกวา 3,000 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกเปนฉาก
หลังอันอลังการ ซ่ึงการแสดงน้ีไดใชนักแสดงซึ่งเปนชาวบานกวา 600 ชีวิต มาโชวรอง เตน 
เลน พรอมแสง สี เสียง และการแตงกายแบบสวยงามอลังการ ซึ่งเน้ือหาของการแสดงเปน
การเลาเร่ืองราว ใหไดรับรูถึงวิถีชีวิต ความเปนอยู ของชนเผาตางๆ ในเมืองล่ีเจียง ถือวาเปน
การแสดงโชวกลางแจงท่ีย่ิงใหญตระการตาเปนอยางย่ิง (ในกรณีท่ีสภาพอากาศทําใหโชวไม



 

 

สามารถแสดงได หรือมีการงดการแสดง ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายการ และจะแจงให
ทราบอีกคร้ัง ณ วันเดินทาง) 
 

 

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 



 

 

นําทุกทานสู อุทยานน้ําหยก (Jade Water Village) เปนสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมในล่ี
เจียง เปนหัวใจทางดานวัฒนธรรมของชนเผานาซี มีความกลมกลืนกับธรรมชาติท่ีงดงาม 
ประกอบไปดวยประตูสวรรค มีรูปปم�นแกะสลักดวยไม  ขางขวาเปนพอ ขางซายเปนแม และ
น้ําตกมังกรท่ีไหลไปตามไหลเขาโดยจะแบงไดเปน 3 ช้ัน ช้ันแรกมีช่ือวามังกรออกถ้ํา ช้ันท่ีสอง
ช่ือมังกรเลนน้ํา ช้ันท่ีสามช่ือมังกรโบยบิน และยังมีตนไมเทวดา ซ่ึงเปนท่ีสักการะบูชาของคน
ในพื้นท่ีน้ันโดยมีอายุมากกวา 500 ป และแหลงน้ําภายในอุทยานยังมีอุณหภูมิท่ีเหมาะแก
การเล้ียงปลาแซลมอน ทางอุทยานจึงไดนําปลาแซลมอลมาเล้ียงไว ทานจะเห็นเหลา
ปลาแซลมอนท้ังสีดําและสีทองวายอยูในสระน้ําของอุทยาน 
 

 
นําทานชม ทะเลสายไป�สุยเหอ หรือหุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน เปนทะเลสาบสีฟ�าตัดกับวิว
ตนไมทามกลางขุนเขาแหงหุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน ฉากของทะเลสาบคือภูเขาหิมะมังกรหยก 
ความสวยงามของทะเลสาบแหงน้ีคือวิวน้ําตกหินปูนข้ันบันไดขนาดเล็กลดล่ันลงมาอยาง
สวยงาม น้ําที่ไหลผานหุบเขาน้ีคือน้ําท่ีละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกรหยก (ไมรวมคา
รถแบตเตอร่ี) 
 



 

 

 
 

ใหเวลาอิสระแกทานไดเดินชม เมืองเกาล่ีเจียง (Lijiang Old Town) หรือ เมืองโบราณตา
เอ้ียนเจ้ิน เมืองเกาแกอายุกวา 800 ป ซ่ึงภายในเมืองเกานั้นงดงามไปดวยสถาปตยกรรม
บานเรือนสไตลจีนเกาแกท่ีหาชมไดยาก และไดรับการอนุรักษไวอยางดี บางหลังเหมือน
โรงเต๊ียมโบราณท่ีเคยเห็นตามหนังจีนยอนยุค บานเรือนสวนใหญถูกปรับเปล่ียนใหกลายมา
เปนรานคาขายของมากมาย อิสระชอปปم�งสินคาพื้นเมือง และอาหารพื้นเมืองตางๆ ใหทุกทาน
ไดสัมผัสการชอปปم�งท่ีแตกตาง เปรียบเสมือนพาทุกทานยอนเวลากลับไปจีนเม่ือสมัยกอน 
 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
 
พักที่ FENG HUANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
 
วันที่หา เมืองล่ีเจียง – สนามบินล่ีเจียง ซันย่ี – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 



 

 

 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินล่ีเจียง ซันย่ี เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 
10.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี 8L825 
11.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความ

ประทับใจ 
 
  
 
หากทานท่ีตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทํา

การออกต๋ัวเน่ืองจาก 
สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 
ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ 
** หากทานท่ี  
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ราคาทัวร/ทาน 
หองละ 2-3 ทาน ราคาพักเดี่ยวเพ่ิม 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 



 

 

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 
** 
 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท/
ทาน/ทริป ** 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 
บาท/ทาน/ทริป ** 
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 
 
 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนข้ึนอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
 

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 10 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ 
เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ  
(ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 
 

** ส่ังซ้ือซิมกับเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 
มีจําหนายแลววันน้ี TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไมวาจะเปน 
ญ่ีปุ�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยมี DATA ใหใชงาน 
4GB สามารถใชงานไดตอเน่ืองสูงสุด 8 วัน หากสนใจส่ังซ้ือซิมกับทางบริษัท กรุณาส่ังซ้ือ 3 วัน
ลวงหนากอนเดินทาง โปรดแจงและชําระเงินกับทางเอเจนทท่ีทานติดตอซ้ือทัวรมา 
 



 

 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี   
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.       คารถรับ-สง และนําเที่ยวตาม
รายการ   
 คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน   คาเขาชมสถานท่ีตางๆ 
ตามรายการ    
 คาอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ      คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ
ตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)   



 

 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม   
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท

ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท  
  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอมชําระ

เงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันท่ี 1 
กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันท่ี 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ
ทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางในพี
เรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คท่ีวางและทําจองเขามาใหมอีกคร้ัง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting 
List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ี
ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยาง
นอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวา
สวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมท้ัง 
กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ท่ีทําใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาท่ี
กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิ
การเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท 

 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การ

เดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ 
เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัท
เปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนาม
ดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู
เดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆท้ังหมด 
พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ 
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด 

** ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม การ
จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ีพัก เปนตน ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จึง
ไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ท้ังสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ
เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight 
หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงิน
มัดจําหรือคาบริการท้ังหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง 
อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัท
จะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทาง
นักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทาง
นอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะใหบริการและดําเนินการ
ตอไป 



 

 

5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรท่ีลูกคาชําระ
มาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทาง
บริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท 
 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน ไมจําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา ยกเวนสาวประเภทสอง 

จะตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา 
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 7 วัน ทําการเปนอยางนอย (อาจไมรวม

เสาร - อาทิตย ในบางกรณี) ท้ังน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ โดยทางเจาหนาท่ีจะเปนผูกําหนดการนัดหมาย

วันและเวลาการรวบรวมเอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเท่ียวจีน หากทานไมสะดวกมาดําเนินการ
ยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเปนตองใชหนังสือเดินทางเพื่อกิจธุระสวนตัวของทานในชวง
ใดบาง ซ่ึงอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซ่ึงอาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา 
(เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาท่ีสถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน 
ต้ังแตข้ันตอนการจอง หรือ กอนชําระเงินมัดจํา  

4. กรณีที่ทานไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไม
วากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจริงท้ังหมด เชน คาบัตรโดยสาร
โดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานย่ืนหลังคณะ  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติท่ัวไปคือ 15 วันทําการ (เปนอยางนอย) ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับจํานวน
ผูสมัครในชวงน้ันๆ ซ่ึงหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ท่ีมีผูสมัครเปนจํานวนมาก อาจตองใช
ระยะเวลามากกวาปกติ 

6. หลังจากท่ีผูสมัครไดทําการย่ืนขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการยืม
หนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางข้ันตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน ดังน้ัน
หากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ เพื่อวางแผน
ลวงหนา กรณีท่ีตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรองขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน 
ระหวางข้ันตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไป



 

 

ใหม น่ันหมายถึงจะตองเสียคาธรรมเนียม และ คาบริการใหมท้ังหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาการ
พิจารณาเปนสําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีที่ทานมีวีซาทองเท่ียวเชงเกนชนิดท่ีสามารถเขาออกไดหลายคร้ังโดยยังไมหมดอายุอยูแลว และ
ตองการใชเดินทางทองเท่ียวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุม
เชงเกน คือ วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศน้ันๆมากท่ีสุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึง
คร้ัง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบ
เก่ียวกับความเสียหาย และ คาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคน
เขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางท่ีสามารถเขาออกไดหลายคร้ัง และยังไมหมดอายุ จําเปนจะตอง
เปนวีซาชนิดทองเท่ียวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันท่ีมีอายุคงเหลอือยางนอง 
6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดท่ีอนุมัติโดยระบุวันท่ีสามารถพํานักในประเทศเชงเกน 
จะตองไมเกินกวากําหนดท่ีอนุมัติในหนาวีซา ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับประเทศปลายทางอีกคร้ัง กรุณาสงหนาวี
ซาและหนาท่ีมีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับเจาหนาท่ีตรวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไม
เปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบเก่ียวกับ
ความเสียหาย และ คาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอิน
ไดเน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ 
ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุม
เชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมการ
บิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซ่ึงขอใหทานให
ความรวมมือในสวนน้ีเพื่อใหการย่ืนคํารองในคร้ังตอๆไปสะดวกมากข้ึน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ
เจาหนาท่ีสถานทูตเปนสําคัญ 



 

 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอยื่นวีซาทองเท่ียวประเทศจีน 
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน (พาสปอรตธรรมดาเลมสีเลือดหมูเทาน้ัน) 

ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และมีหนาวางไมต่ํา
กวา 2 หนา 

2. รูปถายสี ใบหนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนาประมาณ 3 ซม. 
พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน จํานวน 2 รูป รูปถายเปนปจจุบัน มีอายุของรูปไมเกนิ 6 
เดือน สถานทูตปฏิเสธไมรับรูปถายโพลารอย / รูปถายสต๊ิกเกอร / รูปชุดครุย
รับปริญญา/รูปชุดราชการ  / หามใสเส้ือแขนกุด และหามใสเส้ือสีขาว ทุกชนิด
(เน่ืองจากฉากหลังตองเปนสีขาว) หามสวมเคร่ืองประดับทุกชนิด, หามใสคอน
แทรคเลนส, หามยิ้มเห็นฟน, เปดใบหูและหนาผากชัดเจน,รูปถายจะตองไมมีเงาและแสงแทรกบดบังใบหนา ไมมีจุดสีแดง
ในดวงตา และจะตองไมมีส่ิงสกปรกและรอยขีดขวนใด ๆ ท้ังสิ้น. 

 
 

3. แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน กรุณากรอกรายละเอียดที่ถูกตองและชัดเจนโดยครบถวน 
 

แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน 
 
** กรุณากรอกขอมูลทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการขอวีซาของทานเอง ** 
 
ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 
.................................................................................................................................................................. 
สถานะภาพ  □ โสด   ระบุช่ือบิดา..................................................ช่ือมารดา................................................... 

□ แตงงานจดทะเบียนสมรส □ แตงงานไมไดจดทะเบียนสมรส 
      **ระบุช่ือคูสมรส  .................................................................................................................. 

□ หมาย □ หยา    
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน..................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพทบาน......................................เบอรมือถือ....................................... 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน).......................................................................................... 
รหัสไปรษณีย............................... เบอรโทรศัพท........................................ เบอรมือถือ.................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา..............................................................ตําแหนงงาน..................................... 
ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน / สถานศกึษา................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย ...............................................โทรศัพท............................................................... 
 
  *** ในกรณีท่ีเกษียณอายุ กรุณาระบุช่ือ และ ที่อยู สถานท่ีทํางาน เน่ืองจากเปนเง่ือนไขของสถานทูต ***  
ช่ือสมาชิกในครอบครัวพรอมระบุความสัมพันธ 
 



 

 

 ช่ือ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ ....................... 
          เบอรโทรศัพท.................................... 
 ช่ือ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ ....................... 
          เบอรโทรศัพท.................................... 
ช่ือผูติดตอได (กรณีฉุกเฉินท่ีไมไดเดินทางกับทาน) ช่ือ-สกุล........................................................................... 
เบอรโทรศัพท..........................................ความสัมพันธ.................................................... 
 
(กรุณาแจงเบอรท่ีสามารถติดตอไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
 
4. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ) 
 
 
 
เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ  

  หากเด็กเดินทางกับพอหรือแม คนใดคนหน่ึง ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศ จากทาง
เขตหรือท่ีวาการอําเภอ (ฉบับจริงเทาน้ัน) โดยเอกสารใหระบุวา อนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกับใคร และ
ระบุความสัมพันธวาเปนอะไรกันอยางชัดเจน 

  หากเด็กเดินทางคนเดียว หรือกับบุคคลที่สาม ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมจากพอและแม  
ใหเดินทางไปตางประเทศได จากทางเขตหรือท่ีวาการอําเภอ (ฉบับจริงเทาน้ัน) โดยเอกสารใหระบุวา อนุญาตให

เดินทางไปตางประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธวาเปนอะไรกันอยางชัดเจน 
  กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง  
- ใบสําเนาบันทึกการหยาที่ระบุวาบุตรอยูในการดูแลของใคร 
- เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจริงเทาน้ัน 
  กรณีบุตรบุญธรรม 
- ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรือท่ีวาการอําเภอ 
  สําเนาหนาพาสปอรต หรือ สําเนาบัตรประชาชน ของบิดามารดา 
  กรณีมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล แนบใบเปลี่ยนช่ือ-ใบเปล่ียนนามสกุล 

 
หมายเหตุ : 
 กรณีเปนสาวประเภทสอง  ) ลักษณะการแตงกายเปนสตรี (ตองย่ืนหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ) ,จดหมายช้ีแจง

ตนเอง และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพรอมสําเนายอนหลัง 6 เดือน ตองไปแสดงตัว ณ วันยื่นวีซาจีน และสามารถพํานักอยู
ในประเทศจีนไดไมเกิน 7 วันเทาน้ัน 

 กรณีชาวตางชาติท่ีทํางานหรือพักอาศัยในประเทศไทย ตองย่ืน ใบอนุญาตทํางาน (ถามี), จดหมายช้ีแจงตนเองพรอม
รายละเอียดท่ีอยูที่ชัดเจน สําเนาสมุดบัญชีหรือ สเตทเมน ยอนหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจตองไปแสดงตัวที่สถานทูต) 
โดยมีคาบริการเพ่ิม 1,000 บาท  

 ผูถือหนังสือเดินทางตางชาติจะตองทํา Re-Entry Permit ดวยตนเองกอนสงเอกสารเพ่ือย่ืนวีซา 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับย่ืนวีซากรณีดังน้ี  



 

 

- หนังสือเดินทางตางดาว (เลมสีเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเองท่ีสถานทูตจีนโดยตรง / 
กรณีเปน พระภิกษุหรือสามเณร 

 ผูท่ีประสงคใช หนังสือเดินทางราชการ หรือใชบัตร APEC ในการเดินทาง ไมตองทําวีซาจีน แตทานจะตอง รับผิดชอบใน
การขออนุญาตเขา-ออกประเทศดวยตนเอง 

 
** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาท่ีไดกลาวมาน้ี เปนเพียงขอมูลเบื้องตนท่ีทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณ
และระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยู
ท่ีดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 
 
** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับตํารวจตรวจคนเขาเมืองน่ันเปนผู
กําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพ่ิมเติ่มกะทันหัน ** 
 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ท่ัวไป ท่ีทานควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) เทาน้ัน กรณีท่ีทานถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวร
อันมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใชหนังสือ
เดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ 
ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ 
ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ
ท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ
ท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือ
เดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ 
หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน
ของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักทองเที่ยวท่ีไมไดเกดิจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คา
ภาษีน้ํามัน คาภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 



 

 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดย
ผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุท่ี
เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกดิอุบัติภัยที่ไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนท่ีบริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู
คาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกัน
ทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจได
อยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝาก
เจาหนาท่ีโหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง 
ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ีทานไมตองการ
ใชบริการสวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเปน
บางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ีข้ึน ไมวา
กรณีใดก็ตาม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


