
 

 

รหัสทัวร ZET1904005 
ทัวรจีน ล่ีเจียง แชงกรีลา ภูเขาหิมะมังกรหยก [เลทสโก มังกรหยกสยบเมฆา] 4วัน 3คืน  (8L)  
เมืองจงเต้ียน หรือแชงกรีลา – วัดชงจานหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลานอย – ชองแคบเสือ
กระโจน – เมืองเกาล่ีเจ่ียง – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก – ชมโชวความประทับใจล่ีเจียง – อุทยานน้ํา
หยก – ทะเลสาบไป�สุยเหอ และหุบเขาพระจันทรสัน้ําเงิน – สระมังกรดํา  

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลีเจียง ซันย่ี – เมืองล่ีเจียง – ประเทศจีน – 
เมืองจงเต้ียน หรือแชงกรีลา 

 
10.00 น.  พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 

ประตูทางเขาหมายเลข 7 เคานเตอร W สายการบินลัคก้ีแอร (8L) ซ่ึงจะมีเจาหนาที่คอย
ตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื ่องของกระเป�าเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที ่นั่งบน
เคร่ืองบิน  

 
13.15  นําทานเดินทางสูประเทศจีน เมืองล่ีเจียง โดยเท่ียวบินท่ี 8L826 
 

* ใชเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 15 นาที สายการบินไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง * 
 
16.30  เดินทางถึง สนามบินลีเจียง ซันย่ี ประเทศจีน เมืองลี่เจียง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาประเทศ

ไทย 1 ช่ัวโมง)  
 

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



 

 

 
 
เย็น บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 
พักที่ GRACE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
วันที่สอง เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีลา – วัดชงจานหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลานอย – 

ชองแคบเสือกระโจน – เมืองล่ีเจียง – เมืองเกาล่ีเจ่ียง – รานบัวหิมะ 
 
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 วัดจานหลินซื่อมีรูปแบบคลาย ”
พระราชวังโปตาลา” ที่นครลาซาแหงทิเบต แตขนาดมีการยอสวนลงมา หากวาโปตาลาเปน
ศูนยรวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจานหลินซื่อนี้ถือวาเปนศูนยกลางแหงพุทธศาสนิกชนใน
บริเวณที่ราบสูงทิเบตนั่นเอง ทานจะไดสัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวทิเบตเพราะที่นี่คือเขต
ทิเบตนอย 



 

 

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
จากน้ันนําทานชม ชองเขาเสือกระโจน (Hutiaoxia) “ไทเกอรลิป ปم�งจอรจ’’ ซึ่งเปนชอง
แคบชวงแมนํ้าแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แมนํ้าทรายทอง) เปนชองแคบที่มีนํ้าไหลเชี่ยว
มาก ชวงท่ีแคบท่ีสุดประมาณ 30 เมตร ตามตํานานเลาวา ในอดีตชองแคบน้ีมีความแคบมาก 
จนทําใหเสือสามารกระโดดขามไปยังฝم�งตรงขามได จึงเปนท่ีมาของช่ือชองแคบเสือกระโจน ซ่ึง
ท่ีตรงน้ีทานจะไดชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยกในดานที่สูงท่ีสุดดวย 

 



 

 

 
 

จากน่ันนําทานเดินทางกลับสู เมืองลี่เจียง (Lijiang) ลี่เจียงเปนเมืองเล็กๆ ต้ังอยูทามกลาง
ขุนเขาทางตอนเหนือของตาลี่ ซึ่งมีประวัติศาสตรอันเกาแกยาวนานกวา 800 ป บนความสูง
ประมาณ 2,400 เมตรจากระดับน้ําทะเล ทําใหมีอากาศหนาวเย็นตลอดป ล่ีเจียงเปนท่ีต้ังถ่ิน
ฐานของชนเผานาซี ท่ีอพยพมาจากทิเบต ซ่ึงมีความนาสนใจตรงท่ีเผานาซีเปนเผาท่ีหญิงเปน
ใหญ 

 



 

 

 
ใหเวลาอิสระแกทานไดเดินชม เมืองเกาล่ีเจียง (Lijiang Old Town) หรือ เมืองโบราณตา
เอี้ยนเจ้ิน เมืองเกาแกอายุกวา 800 ป ซึ่งภายในเมืองเกานั้นงดงามไปดวยสถาปตยกรรม
บานเรือนสไตลจีนเกาแกที ่หาชมไดยาก และไดรับการอนุรักษไวอยางดี บางหลังเหมือน
โรงเตี๊ยมโบราณที่เคยเห็นตามหนังจีนยอนยุค บานเรือนสวนใหญถูกปรับเปลี่ยนใหกลายมา
เปนรานคาขายของมากมาย อิสระชอปปم�งสินคาพ้ืนเมือง และอาหารพื้นเมืองตางๆ ใหทุกทาน
ไดสัมผัสการชอปปم�งท่ีแตกตาง เปรียบเสมือนพาทุกทานยอนเวลากลับไปจีนเม่ือสมัยกอน 
 
จากนั้นนําทานเดินทางสู   รานยาบัวหิมะ (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling 
Compound Camphor Cream) หรือ ครีมเป�าซู ถัง สรรพคุณเปนเลิศในดานการรักษา
แผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบานแกชาวจีนทุกบานมาแตโบราณ 
 

เย็น บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 

พักที่ LY YUN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
 



 

 

วันที่สาม เมืองลี่เจียง – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเชาใหญไป-กลับ) – ชมโชวความ
ประทับใจลี่เจียง (รวมคาชมโชว) – อุทยานนํ้าหยก – ทะเลสาบไป�สุยเหอ และหุบเขา
พระจันทรสัน้ําเงิน – รานหยก – สระมังกรดํา 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

นําทานโดยสารกระเชาไฟฟ�าสู ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) 
(ราคาทัวรนี้รวมคากระเชาไป-กลับแลว) ขึ้นสูจุดชมวิวบนยอดเขาที่ความสูงกวา 3,356 
เมตร และสูงกวาระดับนํ้าทะเลถึง 4,506 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศนและธรรมชาติบนจุดท่ี
สวยงามที่สุด ตลอดสองขางทางที่ขึ้นยอดเขา ทานจะไดชื่นชมและดื่มดํ่ากับความหนาวเย็น
ของธรรมชาติ ภูเขาหิมะมังกรหยกแหงนี้ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเกาลี่เจียง มี
เทือกเขาท้ังหมด 13 ลูกโดยยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดน้ันสูงถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล จึงมี
หิมะปกคลุมตลอดป ทิวเขาแหงนี้ประกอบไปดวยสภาพแวดลอมตางๆ ทั้งหุบหวย ธารนํ ้า 
แนวผา และทุงหญานาซี ทิวเขาแหงนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเปนลักษณะคลายมังกร
กําลังเล้ือย สีขาวของหิมะท่ีปกคลุมอยูน้ันดูราวกับหยกขาว ท่ีตัดกับสีน้ําเงินของทองฟ�า คลาย
มังกรขาวบนฟากฟ�า ในกรณีท่ีมีการประกาศปดใหบริการกระเชาไฟฟ�า อันเน่ืองมาจาก อาทิ
เชน สภาพแวดลอม สภาพอากาศ การปดบํารุงซอมแซม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยัง ทุงหญาหยุนซันผิง (Yun Shan Ping) หรือ ทุงหญาหวินซันผง
แทน 

 



 

 

 
 

จากนั้นทําทานชม โชวจางอี้โหมว (Impression Lijiang) ซึ่งกํากับการแสดงโดยจาง อ้ี 
โหมว ผูกํากับชาวจีนที่มีชื่อเสียงกองโลก ซึ่งจาง อี้ โหมว ไดเนรมิตเวทีการแสดงกลางแจง
ขึ้นมาบนความสูงกวา 3,000 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกเปนฉาก
หลังอันอลังการ ซ่ึงการแสดงน้ีไดใชนักแสดงซึ่งเปนชาวบานกวา 600 ชีวิต มาโชวรอง เตน 
เลน พรอมแสง สี เสียง และการแตงกายแบบสวยงามอลังการ ซึ่งเนื้อหาของการแสดงเปน
การเลาเร่ืองราว ใหไดรับรูถึงวิถีชีวิต ความเปนอยู ของชนเผาตางๆ ในเมืองลี่เจียง ถือวาเปน
การแสดงโชวกลางแจงที่ย่ิงใหญตระการตาเปนอยางย่ิง (ในกรณีที่สภาพอากาศทําใหโชวไม
สามารถแสดงได หรือมีการงดการแสดง ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการ และจะแจงให
ทราบอีกคร้ัง ณ วันเดินทาง) 
 



 

 

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
นําทุกทานสู อุทยานนํ้าหยก (Jade Water Village) เปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมในล่ี
เจียง เปนหัวใจทางดานวัฒนธรรมของชนเผานาซี มีความกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม 
ประกอบไปดวยประตูสวรรค มีรูปปم�นแกะสลักดวยไม  ขางขวาเปนพอ ขางซายเปนแม และ
น้ําตกมังกรท่ีไหลไปตามไหลเขาโดยจะแบงไดเปน 3 ช้ัน ช้ันแรกมีช่ือวามังกรออกถ้ํา ช้ันท่ีสอง
ชื่อมังกรเลนนํ้า ช้ันที่สามชื่อมังกรโบยบิน และยังมีตนไมเทวดา ซึ่งเปนที่สักการะบูชาของคน
ในพื้นท่ีน้ันโดยมีอายุมากกวา 500 ป และแหลงน้ําภายในอุทยานยังมีอุณหภูมิท่ีเหมาะแกการ
เล้ียงปลาแซลมอน ทางอุทยานจึงไดนําปลาแซลมอลมาเลี้ยงไว ทานจะเห็นเหลาปลาแซลมอน
ท้ังสีดําและสีทองวายอยูในสระน้ําของอุทยาน 
 
 



 

 

 
 

นําทานชม ทะเลสายไป�สุยเหอ และหุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน เปนทะเลสาบสีฟ�าตัดกับวิว
ตนไมทามกลางขุนเขาแหงหุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน ฉากของทะเลสาบคือภูเขาหิมะมังกรหยก 
ความสวยงามของทะเลสาบแหงนี้คือวิวนํ้าตกหินปูนขั้นบันไดขนาดเล็กลดลั่นลงมาอยาง
สวยงาม นํ้าที่ไหลผานหุบเขานี้คือนํ้าที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกรหยก (ไมรวมคา
รถแบตเตอร่ี) 
 



 

 

 
นําทานเดินทางสู รานหยก (Jade Shop) เคร่ืองประดับท่ีนิยมกันอยางแพรหลายตามความ
เช่ือของคนชาวจีนซ่ึงมีมาต้ังแตสมัยโบราณ โดยเฉพาะความเช่ือเก่ียวกับการใสเคร่ืองประดับ
จําพวก "แหวน" และ "กําไล" หยก ก็จะชวยเสริมใหเปนคนมีอํานาจ ชวยใหมีความ
เจริญกาวหนาและความเจริญรุงเรือง อีกทั้งยังชวยสรางสมดุลใหเกิดขึ้นไดทั้งรางกายและ
จิตใจ รวมไปถึงการชวยเสริมพลังใหรางกายแข็งแรงอีกดวย 

 



 

 

 
 
นําทานชม สระน้ํามังกรดํา หรือเฮยหลงถัน สรางข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1737 ในสมัยราชวงศชิง ซ่ึง
สระนํ้ามังกรดํามีจุดเดนคือ เปนนํ้าที่เกิดจากนํ้าพุอันมีความใสจนมองเห็นพืชใตนํ้าสีเขียวท่ี
สะทอนกับผืนนํ ้าราวกับสีของมรกต นอกจากนี ้ภายในบริเวณยังสถาปตยกรรมตางๆ ท่ี
ผสมผสานวัฒนธร  รมของชาวฮั่น ทิเบต และนาซี ไวดวยกันอยางลงตัว ทั้งสะพานหินโคง 
และศาลาอันมีจุดเดนดวยมีฉากหลังเปนภูเขา หลังจากน้ันนําทานกลับสูเมืองล่ีเจียง 
 

เย็น บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 

พักที่ LY YUN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
 
วันที่ส่ี 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 
  
หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทํา

การออกต๋ัวเน่ืองจาก 
สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ราคาทัวร/ทาน 
หองละ 2-3 ทาน ราคาพักเดี่ยวเพ่ิม 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 ** 
 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป 
** 
 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท/
ทาน/ทริป ** 
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 
 โรงแรมท่ีพักอาจมีการสลับปรับเปล่ียนข้ึนอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน

ลูกคาเปนหลัก 
 

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 10 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลง
อัตราคาบริการ  
(ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

 
** ส่ังซ้ือซิมกับเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 

มีจําหนายแลววันน้ี TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไมวาจะเปน 
ญี่ปุ�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยมี DATA ใหใชงาน 
4GB สามารถใชงานไดตอเนื่องสูงสุด 8 วัน หากสนใจสั่งซื ้อซิมกับทางบริษัท กรุณาสั่งซื ้อ 3 วัน
ลวงหนากอนเดินทาง โปรดแจงและชําระเงินกับทางเอเจนทท่ีทานติดตอซ้ือทัวรมา 
 



 

 

 
หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล 

คือ รานขายเสื้อกันหนาว, รานศิลปะรัสเซีย, รานสินคาพื้นเมือง ซึ่งจําเปนตองระบุไวใน
โปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา 
รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของ
ลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขาราน
รัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน/ทาน/ราน 

 



 

 

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   
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท

ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือ
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. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอมชําระ

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

2. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยาง
นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวา
สวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมท้ัง 
กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาท่ี



 

 

กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิ
การเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

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. 
นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การ

เดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผู มีรายชื ่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ 
เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัท
เปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนาม
ดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู
เดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆทั้งหมด 
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 ทั้งส้ิน ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight 
หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงิน
มัดจําหรือคาบริการท้ังหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   



 

 

4. สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที ่มีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปลี่ยนแปลง 
อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัท
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทาง
นักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการ
ตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระ
มาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทาง
บริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด 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. 
นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท 
 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน ไมจําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื ่นรับคํารองขอวีซา ยกเวนสาวประเภทสอง 

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

เสาร - อาทิตย ในบางกรณี) ท้ังน้ีข้ึนอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ โดยทางเจาหนาท่ีจะเปนผูกําหนดการนัดหมาย

วันและเวลาการรวบรวมเอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวจีน หากทานไมสะดวกมาดําเนินการ
ยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเปนตองใชหนังสือเดินทางเพื่อกิจธุระสวนตัวของทานในชวง
ใดบาง ซ่ึงอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซ่ึงอาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา 
(เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาที่สถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน 
ต้ังแตข้ันตอนการจอง หรือ กอนชําระเงินมัดจํา  

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



 

 

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติท่ัวไปคือ 15 วันทําการ (เปนอยางนอย) ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับจํานวน
ผูสมัครในชวงนั้นๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ที่มีผู สมัครเปนจํานวนมาก อาจตองใช
ระยะเวลามากกวาปกติ 

6. หลังจากที่ผู สมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการยืม
หนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางข้ันตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน ดังน้ัน
หากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพ่ือเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ เพื่อวางแผน
ลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรองขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน 
ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไป
ใหม น่ันหมายถึงจะตองเสียคาธรรมเนียม และ คาบริการใหมทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาการ
พิจารณาเปนสําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีท่ีทานมีวีซาทองเที่ยวเชงเกนชนิดท่ีสามารถเขาออกไดหลายคร้ังโดยยังไมหมดอายุอยูแลว และ
ตองการใชเดินทางทองเท่ียวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเง่ือนไขของกลุม
เชงเกน คือ วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศน้ันๆมากท่ีสุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึง
คร้ัง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบ
เกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคน
เขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีท่ีทานมีวีซาประเทศปลายทางท่ีสามารถเขาออกไดหลายคร้ัง และยังไมหมดอายุ จําเปนจะตอง
เปนวีซาชนิดทองเท่ียวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันท่ีมีอายุคงเหลืออยางนอง 
6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่สามารถพํานักในประเทศเชงเกน 
จะตองไมเกินกวากําหนดท่ีอนุมัติในหนาวีซา ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับประเทศปลายทางอีกคร้ัง กรุณาสงหนาวี
ซาและหนาท่ีมีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับเจาหนาท่ีตรวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไม
เปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ความเสียหาย และ คาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอิน
ไดเนื่องจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ 
ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 

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



 

 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอใหทานให
ความรวมมือในสวนน้ีเพื่อใหการย่ืนคํารองในคร้ังตอๆไปสะดวกมากข้ึน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ
เจาหนาท่ีสถานทูตเปนสําคัญ 

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีน 
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน (พาสปอรตธรรมดาเลมสีเลือด

หมูเทาน้ัน) ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 
เดือน และมีหนาวางไมต่ํากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี ใบหนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนา
ประมาณ 3 ซม. พื้นหลังสีขาวเทานั้น จํานวน 2 รูป รูปถาย
เปนปจจุบัน มีอายุของรูปไมเกิน 6 เดือน สถานทูตปฏิเสธไมรับรูปถายโพลารอย / รูปถาย
สต๊ิกเกอร / รูปชุดครุยรับปริญญา/รูปชุดราชการ  / หามใสเสื้อแขนกุด และหามใสเสื้อสีขาว ทุก
ชนิด(เนื่องจากฉากหลังตองเปนสีขาว) หามสวมเครื่องประดับทุกชนิด, หามใสคอนแทรคเลนส, 
หามย้ิมเห็นฟน, เปดใบหูและหนาผากชัดเจน,รูปถายจะตองไมมีเงาและแสงแทรกบดบังใบหนา 
ไมมีจุดสีแดงในดวงตา และจะตองไมมีส่ิงสกปรกและรอยขีดขวนใด ๆ ท้ังส้ิน. 

3. แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน กรุณากรอกรายละเอียดท่ีถูกตองและชัดเจนโดยครบถวน 
 

แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน 
 

** กรุณากรอกขอมูลทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการขอวีซาของทานเอง ** 
 

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

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

□ หมาย □ หยา    
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน..................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพทบาน......................................เบอรมือถือ....................................... 
ท่ีอยูที่สามารถติดตอได (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน).......................................................................................... 



 

 

รหัสไปรษณีย............................... เบอรโทรศัพท........................................ เบอรมือถือ.................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา..............................................................ตําแหนงงาน..................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย ...............................................โทรศัพท............................................................... 
 
  *** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุช่ือ และ ที่อยู สถานที่ทํางาน เน่ืองจากเปนเงื่อนไขของสถานทูต ***  
ช่ือสมาชิกในครอบครัวพรอมระบุความสัมพันธ 
 
 ช่ือ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ ....................... 
          เบอรโทรศัพท.................................... 
 ช่ือ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ ....................... 
          เบอรโทรศัพท.................................... 
ช่ือผูติดตอได (กรณีฉุกเฉินที่ไมไดเดินทางกับทาน) ช่ือ-สกุล........................................................................... 
เบอรโทรศัพท..........................................ความสัมพันธ.................................................... 
 

(กรุณาแจงเบอรที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
4. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ) 
 

เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ  
  หากเด็กเดินทางกับพอหรือแม คนใดคนหน่ึง ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศ 

จากทางเขตหรือที ่วาการอําเภอ (ฉบับจริงเทานั ้น) โดยเอกสารใหระบุว า อนุญาตใหเดินทางไป
ตางประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธวาเปนอะไรกันอยางชัดเจน 

  หากเด็กเดินทางคนเดียว หรือกับบุคคลท่ีสาม ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมจากพอและแม  
ใหเดินทางไปตางประเทศได จากทางเขตหรือที่วาการอําเภอ (ฉบับจริงเทาน้ัน) โดยเอกสารใหระบุวา 

อนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธวาเปนอะไรกันอยางชัดเจน 
  กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหนึ่ง  
- ใบสําเนาบันทึกการหยาท่ีระบุวาบุตรอยูในการดูแลของใคร 
- เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจริงเทาน้ัน 
  กรณีบุตรบุญธรรม 
- ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรือที่วาการอําเภอ 
  สําเนาหนาพาสปอรต หรือ สําเนาบัตรประชาชน ของบิดามารดา 
  กรณีมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล แนบใบเปล่ียนช่ือ-ใบเปล่ียนนามสกุล 

 
หมายเหตุ : 



 

 

 กรณีเปนสาวประเภทสอง  ) ลักษณะการแตงกายเปนสตรี (ตองย่ืนหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ) ,
จดหมายช้ีแจงตนเอง และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพรอมสําเนายอนหลัง 6 เดือน ตองไปแสดงตัว ณ วันย่ืนวีซาจีน 
และสามารถพํานักอยูในประเทศจีนไดไมเกนิ 7 วันเทาน้ัน 

 กรณีชาวตางชาติที่ทํางานหรือพักอาศัยในประเทศไทย ตองยื่น ใบอนุญาตทํางาน (ถามี), จดหมายช้ีแจงตนเอง
พรอมรายละเอียดที่อยูท่ีชัดเจน สําเนาสมุดบัญชีหรือ สเตทเมน ยอนหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจตองไปแสดง
ตัวท่ีสถานทูต) โดยมีคาบริการเพิ่ม 1,000 บาท  

 ผูถือหนังสือเดินทางตางชาติจะตองทํา Re-Entry Permit ดวยตนเองกอนสงเอกสารเพ่ือย่ืนวีซา 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับยื่นวีซากรณีดังน้ี  
- หนังสือเดินทางตางดาว (เลมสีเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเองท่ีสถานทูตจีน

โดยตรง / กรณีเปน พระภิกษุหรือสามเณร 
 ผูท่ีประสงคใช หนังสือเดินทางราชการ หรือใชบัตร APEC ในการเดินทาง ไมตองทําวีซาจีน แตทานจะตอง 

รับผิดชอบในการขออนุญาตเขา-ออกประเทศดวยตนเอง 
 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาที่ไดกลาวมาน้ี เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจาก
ประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของ

ลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 
 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับตํารวจตรวจคนเขาเมืองน่ัน
เปนผูกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพ่ิมเต่ิมกะทันหัน ** 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) เทาน้ัน กรณีที่ทาน

ถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไป
พรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขอ
อนุญาตการใชหนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ท้ังฝم�ง
ประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความ
ผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุ
ไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ
ท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไม
วาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนา
หนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื ่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
คาต๋ัวเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําให
ตนทุนสูงข้ึน 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใช
เหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและ
คาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือ
จะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติเทานั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน 
และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาให
เจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเป�าใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายท้ังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ 
กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมี
คาใชจายเพ่ิมเติมข้ึนตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมดกับผู
เดินทาง กรณีท่ีเกดิเหตุการณน้ีข้ึน ไมวากรณีใดก็ตาม 

 
 
 
 


