
 

 

รหัสทัวร ZET1903757 
ทัวรจีน เฉิงตู งอไบ เลอซาน [เลทสโก ยอดพยักฆทองคํา] 
5 วัน 2 คืน (8L) 
วัดเจาแมกวนอิมเมืองซิงจิง   ลองเรือชมวัดหลวงพอโตเลอซาน   เมืองงอไบ 
วัดเป�ากั๋ว   ขึ้นยอดเขาจินต่ิง   องคพระโพธิสัตว   ผูเสยีนทรงชาง 
ถนนโบราณจิ๋งหลี่   ถนนไทกูหลี่ และวดัตาฉือ   ถนนคนเดินชุนซีลู 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
23.30 น.  พรอมกันมี่ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 

7 เคานเตอร Q สายการบินลัคกี้แอร ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการ
ชวยเหลือเรื่องของกระเป�าเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่น่ังบนเครื่องบิน 

 

 
 
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – เมืองเฉิงตู – ประเทศจีน –  
 วัดเจาแมกวนอิมเมืองซิงจิง – ลองเรือชมวัดหลวงพอโตเลอซาน (รวมลองเรือ) 

– เมืองงอไบ 
 
03.50 น.  บินลัดฟ�าสูประเทศจีน เมืองเฉิงต ูโดย สายการบินลัคกี้แอร เท่ียวบินที่ 8L812 
07.50 น. เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูซวงหลิว ประเทศจีน เมืองเฉิงตู หลังจากผานขั้นตอน

การตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับกระเป�าสัมภาระพรอมออกเดินทางตาม
โปรแกรม  

 
* ใชเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง สายการบินไมมีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเคร่ือง * 

 
เชา บริการอาหารเชา KFC BOX SET 
 



 

 

 
 
 นําทุกทานเดินทางสู เมืองเฉิงตู (Chengdu) เปนเมืองยอยจังหวัดที่ไดทําหนาที่เปน

เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ตั ้งอยู บริเวณลุมแมนํ ้าหมินใจกลางมณฑล 
ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลานคน เปนหน่ึงในสามของเมืองที่มีประชากรมากที่สุด
ในภาคตะวันตกของจีน (อีกสองแหงคือฉงชิ่งและซีอาน) ในปจจุบันเปนทั้งศูนยกลาง
ดานการเมือง การทหาร และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต คําวาเฉิงตูมี
ความหมายวา คอย ๆ กลายเปนเมือง เนื่องจากยอนไปเมื่อราว 2,000 ปที่แลว ใน
สมัยจิ๋นซีฮองเต ไดมีการจัดการชลประทานขึ้น เพื่อแกไขปญหานํ้าทวมที่เกิดเปน
ประจําทุกป เมื่อแกไขปญหาน้ําทวมได  ชาวนาชาวไรเพาะปลูกไดดี ชีวิตความเปนอยู
ดีขึ้น คนจึงเริ่มอพยพมาที่เมืองน้ีมากขึ้นเร่ือย ๆ จึงไดชื่อวาเฉิงตู 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

นําทานชม วัดเจาแมกวนอิม เมืองซิงจิง เปนวัดเจาแมกวนอิมที่มีชื่อเสียงในเรื่อง
ของภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ที่วาดวยเรื่องราวของพระพุธเจา เปนงานฝาผนังที่
สวยงามและเกาแก ใหทานไดนมัสการขอพร ขอความเปนศิริมงคล 
 



 

 

 
 

น ําท าน ลองเร ือชมวัดหลวงพอโตเล อซาน หรือพระพุทธร ูปเล อซาน คือ 
พระพุทธรูปแกะสลักหนาผา ทีใ่หญที่สุดในโลก และยังเปน 1 ใน มรดกโลกภายใตชื่อ 
“ภูมิทัศนแหงเขาเออเหมยและพระพุทธรูปเลอซาน” ประดิษฐานอยูที่เขาเออเหมย
ซาน บริเวณดานหนาพระพุทธรูปคือ แมนํ้าชิ่งอี้ เปนที่นาหลาดใจที่พระพุทธรูปเลอ
ซาน ไมไดรับความเสียหายจากแผนดินไหวในเสฉวน เมื่อป 2008 เลย องคพระมี
ความสูง 71 เมตร ไหลกวาง 28 เมตร ถือเปนพระพุทธรูป แกะสลักหนาผาใหญที่สุด
ในโลก สรางในชวงราชวงศถัง เริ่มกอสรางในป 713 นําโดยหลวงจีน ชื่อวา ไฮถัง 
(Haithong) เน่ืองจากคุงน้ําบริเวณน้ีได กลืนกินเรือไปเปนจํานวนมาก หลวงจีนไฮถัง 
จึงหวังวาการกอสราง พระพุทธรูปเลอซาน จะชวยปกปกษ เรือตางๆที่ผานมาบริเวณ
นี้ หลวงจีนไฮถัง พูดไววาหากกอสรางพระพุทธรูปนี้สําเร็จ จะควักลูกตาของตัวเอง 
เพื่อเปนการแสดงถึงความมุงมั่นอันแรงกลา แตหลวงจีนไฮถังไดมรณภาพลงกอนที่
การกอสรางจะแลวเสร็จ งานกอสรางจึงหยุดไปกวา 70 ป ตอมาจึีงมีขุนนางใหญนาม
วา Jiedushi ไดเขามสนับสนุนเร่ืองงบประมาณจนกอสรางแลวเสร็จ ในป 803 

 



 

 

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก GARDEN CITY HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สาม เมืองงอไบ – วัดเป�ากั๋ว – ขึ้นยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเชาขึ้นยอดเขา และรถ

อุทยาน) – องคพระโพธิสัตว - ผูเสียนทรงชาง – เมืองเฉิงตู – รานบัวหิมะ – 
ถนนโบราณจ๋ิงหลี่ 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
 นําทานชม วัดเป�ากั๋ว เปนวัดที่ใหญและสวยงามที่สุดของงอไบ เดิมชื่อวา วัดฮุยจงถัง 

สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง เพ่ือบูชาพระโพธิสัตวผูเสียนโพธิสัตวแหงปญญาผูสถิตย 
ณ เขางอไบ ซึ่งเปนความเชื่อของ 3 ศาสนาคือ พุทธ เตา และลัทธิขงจื๊อ ไดรับการ
บูรณะใหมโดยพระชาวไตหวันแหงเมืองเกาสง ซึ่งไดบริจาคเงินถึง 100,000 ดอล
ลาร ซึ ่งเปนวัดและพิพิธภัณฑเก็บของเกาที่มีคาทั้งรูปภาพ องคพระ รัชสมัยคังซี
ฮองเตแหงราชวงศชิงได ไดเปลี่ยนชื่อจากวัดฮุยจงถังมาเปนวัดเป�ากั๋วมาจนปจจุบัน 
ภายในมีโบราณสถานสําคัญคือ ซานเหมิน ตําหนักหมีเลอ วิหารหลัก และหอพระ
คัมภีร ถูกจัดใหเปนวัดที่สําคัญที่สุดในจีนอีกดวย 

 
 นําทานขึ้นสู ยอดเขาจิงติ่ง (รวมกระเชาขึ้นยอดเขา และรถอุทยาน) นั่งกระเชาใหม

ลาสุดที่สามารถจุคนไดถึง 100 คน ขึ้นสูยอดเขา ทานจะไดสัมผัสกับความงามจาก
ยอดเขามองออกไปทานจะไดพบกับทะเลเมฆที่งดงาม ชมธรรมชาติดุจสรวงสวรรค  

 



 

 

 
 
 นําทานนมัสการ องคพระโพธิสัตวผูเสียนทรงชาง ที่มีความสูงกวา 41 เมตร สราง

ดวยสัมฤทธิ์ทั้งองค องคพระโพธิสัตยองคนี้มีพระพักตร 10 พระพักตร ถูกสรางไว
ประดิษฐานบนหลังชาง 4 เศรียร ตั้งเดนสงา ใหทานไดนมัสการของพรเพื่อความ
เปนศิริมงคลและชมความงามของวิหารทองคํา วิหารเงิน และวิหารสัมฤทธิ์ และยัง
ถูกจัดวาเปนยอดเขา 1 ใน 4 เขาที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุดในประเทศจีนอีกดวย 

 



 

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 นําทานเดินทางกลับเมืองเฉิงตู ระหวางทางนําทานชม รานยาบัวหิมะ (Beijing 

Bao Shu Tang Bao Fu Ling Compound Camphor Cream) หรือ ครีมเป�า
ซูถัง สรรพคุณเปนเลิศในดานการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยา
สามัญประจําบานแกชาวจีนทุกบานมาแตโบราณ 

 



 

 

 
หลังจากน้ันนําทุกทานเดินทางสู ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ (Jinli Ancient Street) 
เปนถนนโบราณที่จะนําทุกทานเพลิดเพลินไปกับสินคาตางๆมากมาย ทั้งของกิน ของ
ที่ระลึก อีกทั้งทุกทานสามารถซึบซับบรรยากาศที่จะเนรมิตใหทุกทานไดเห็นและรูสึก
เหมือนอยูในหนังจีนสมัยกอน 

 
เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 
ที่พัก JINNIU HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สี่ ถนนไทกูหลี่ และวัดตาฉือ – รานหยก – รานยางพารา –– ถนนคนเดินชุนซีลู– 

สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

นําทานสู ถนนไทกูกลี่ และวัดตาฉือ (ถายรูปดานนอกวัด) แตเดิมที่ตรงนี้คือบริเวณ
ของวัดตาฉือ ที่พระถังซําจั๋ง เคยจําพรรษากอนเดินทางไปชมพูทวีป โดยทางโครงการ
ไดอนุรักษอาคารบางสวนและปรับปรุงพื ้นที ่รอบ ๆ ขึ ้นโดยมีวัดเปนศูนยกลาง 



 

 

ปจจุบันไทกูหลี่เปนที่ตั้งของวัด ชอปปم�งคอมเพล็กซ รานอาหาร หางสรรพสินคา โรง
ภาพยนตร จัตุรัส และโรงแรมหรู  

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  

นําทุกทานแวะเลือกซื้อของฝาก รานผลิตภัณฑจากยางพารา (Rubber Product 
Shop) ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อสุขภาพตางๆที่ผลิต
จากยางพารา นําทานชม รานหยก (Jade Shop) ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ให
ทานไดเลือกซื้อเปนของฝากอันลํ้าคาแกคนที่ทานรัก 

 
หลังจากน้ันนําทานสูยานชอปปم�ง ถนนคนเดินชุนซีลู ของเฉิงตู นอกจากช็อปไฮสตรีท
ทั้งแบรนดจีนแบรนดนอกตรงถนนสายหลักแลว ยังมีหางสรรพสินคา (Parkson 
หวังฝูจิ ่ง ไทผิงหยาง อิเซตัน อิโตะโยะกะโดะ ฯลฯ) ตรอกซอกซอย และหางแบบ
ยูเนียนมอลอีกมากมาย สําหรับสายชิมที่นี่ก็มีรานอาหารและของกินเลนกระจายเปน
หยอม ๆ ไมวาจะเปนหมาลา ชานมไขมุกหลากยี่หอ ที่แมแตชาวจีนก็ยังเปนที่นิยม
เชนกัน 
 



 

 

 
 
เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  

OPTION SHOW : การแสดงโชวเปลี่ยนหนากาก โชวเปลี่ยนหนากากหรือ “เปم�ยน
เหลี่ยน” เปนการแสดงที่ประเทศจีน ใหความสําคัญ และยกยองใหการแสดงน้ีแถบจะ
เปนปริศนาความลับของประเทศ ซึ่งเปนศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน เพียงแค
การสบัดหนาก็เปลี่ยนหนากากได หรือแมแตการสลัดพัดในมือก็สามารถเปลี ่ยน
หนากากไดอยางรวดเร็ว การแสดงนี้สืบทอดกันมาหลายชวงอายุคน หามสอบเคล็ด
ลับวิธีการเปลี ่ยนหนากากนี ้กับผู อื ่น โชวเปลี ่ยนหนากาก จึงถือเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมอันยิ ่งใหญของชาวจีนเมืองเฉิงตู (OPTION โชวเปลี่ยนหนากากไม
รวมอยูในรายการทัวร ราคา 300 หยวน/ทาน ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะทานทีสนใจ
สามารถแจงความประสงคกับหัวหนาทัวรหรือไกดทองถิ่น) 

 



 

 

 
  

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเฉิงตูซวงหลิว เพื่อเดินทางกลับประเทศ
ไทย 

วันที่หา สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ  
 
00.40 น.  เดินทางกลับ สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินที่ 8L811  
03.05 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ...พรอมความ

ประทับใจ 
 
หากทานที่ตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุครั้ง

กอนทําการออกตั๋วเนื่องจาก 
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ 
** หากทานที ่ 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 
หองละ 2-3 

ทาน 

ราคาเด็กอายุ 
ระหวาง 2-

18 ป 

ราคาพัก
เดี่ยวเพ่ิม 

ราคาไมรวม
ตั๋วเครื่องบิน 

07 – 11 มกราคม 2563 11,999 14,999 3,000 6,999 
08 – 12 มกราคม 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 
09 – 13 มกราคม 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 
10 – 14 มกราคม 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

06 – 10 กุมภาพันธ 2563 
(วันมาฆบูชา) 15,999 18,999 3,000 10,999 

07 – 11 กุมภาพันธ 2563 
(วันมาฆบูชา) 15,999 18,999 3,000 10,999 

13 – 17 กุมภาพันธ 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 
14 – 18 กุมภาพันธ 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 
18 – 22 กมุภาพันธ 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 
19 – 23 กุมภาพันธ 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 
20 – 24 กุมภาพันธ 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 
21 – 25 กุมภาพันธ 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 
25 – 29 กุมภาพันธ 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 
03 – 07 มีนาคม 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 
04 – 08 มีนาคม 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 



 

 

05 – 09 มีนาคม 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 
06 – 10 มนีาคม 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

31 มี.ค. – 04 เม.ย. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 
01 – 05 เมษายน 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 
02 – 06 เมษายน 2563 

(วันจักร)ี 14,999 17,999 3,000 9,999 
03 – 07 เมษายน 2563 

(วันจักร)ี 14,999 17,999 3,000 9,999 

07 – 11 เมษายน 2563 15,999 18,999 3,000 10,999 
08 – 12 เมษายน 2563 15,999 18,999 3,000 10,999 
09 – 13 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต) 16,999 19,999 3,000 11,999 
10 – 14 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต) 16,999 19,999 3,000 11,999 
11 – 15 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต) 16,999 19,999 3,000 11,999 
12 – 16 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต) 16,999 19,999 3,000 11,999 
13 – 17 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต) 16,999 19,999 3,000 11,999 
14 – 18 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต) 15,999 18,999 3,000 10,999 
15 – 19 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต) 15,999 18,999 3,000 10,999 

16 – 20 เมษายน 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 
17 – 21 เมษายน 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 
21 – 25 เมษายน 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 
22 – 26 เมษายน 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 



 

 

23 – 27 เมษายน 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 
24 – 28 เมษายน 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563 
(วันแรงงาน) 15,999 18,999 3,000 10,999 

29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 
(วันแรงงาน) 15,999 18,999 3,000 10,999 

 
** อัตราคาบริการ สาํหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 

7,900 บาท ** 
 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 
บาท/ทาน/ทริป ** 

 
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 

1,800 บาท/ทาน/ทริป ** 
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

** สั่งซื้อซิมกับเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 
 

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

 
 



 

 

 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
 

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 10 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ 
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ

เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ  
(ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

 
หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของราน

รัฐบาล คือ รานขายเสื ้อกันหนาว, รานศิลปะรัสเซีย, รานสินคาพื ้นเมือง ซึ่ง
จําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยาก
เรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม 
ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทาน
ตองการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่
เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน/ทาน/ราน 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.       
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน   
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ      
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)   
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม   
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

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

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

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให
ทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

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

 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพท
ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

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

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน
คาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
** ทั ้งนี ้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที ่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื ่องจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 
**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋ว
เทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 

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

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 



 

 

เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนกัทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

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

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน ไมจําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา ยกเวนสาวประเภท

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

ไมรวมเสาร - อาทิตย ในบางกรณี) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางเจาหนาที่จะเปนผูกําหนดการ

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

4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด 



 

 

เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เนื่องจากทานยื่น
หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 15 วันทําการ (เปนอยางนอย) ทั้งนี้ ขึ้นอยู
กับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ที่มีผูสมัครเปนจํานวนมาก 
อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกต ิ

6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทํา
การยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรอง
ขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธ
วีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม นั่นหมายถึงจะตองเสียคาธรรมเนียม และ 
คาบริการใหมทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาการพิจารณาเปนสําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีที่ทานมีวีซาทองเที่ยวเชงเกนชนิดที่สามารถเขาออกไดหลายครั้งโดยยังไมหมดอายุอยู
แลว และตองการใชเดินทางทองเที่ยวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตาม
เงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศนั้นๆมากที่สุด มา
กอนแลวอยางนอยหนึ่งครั้ง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุก
กรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ 
จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทานั้น โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มี
อายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่
สามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งนี้ ขึ้นอยู
กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศ
มาแลวใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ 
คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจาก
อายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูก
สงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 



 

 

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

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอให
ทานใหความรวมมือในสวนนี้เพื่อใหการยื่นคํารองในครั้งตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของเจาหนาท่ีสถานทูตเปนสําคัญ 

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเทีย่วประเทศจีน 
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน (พาสปอรตธรรมดาเลมสีเลือด

หมูเทานั้น) ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 
เดือน และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี ใบหนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนา
ประมาณ 3 ซม. พื้นหลังสีขาวเทานั้น จํานวน 2 รูป รูปถายเปนปจจุบัน มีอายุของรูป
ไมเกิน 6 เดือน สถานทูตปฏิเสธไมรับรูปถายโพลารอย / รูปถายสติ๊กเกอร / รูปชุดครุย
รับปริญญา/รูปชุดราชการ  / หามใสเสื้อแขนกุด และหามใสเสื้อสีขาว ทุกชนิด(เนื่องจาก
ฉากหลังตองเปนสีขาว) หามสวมเครื่องประดับทุกชนิด, หามใสคอนแทรคเลนส, หามยิ้ม
เห็นฟน, เปดใบหูและหนาผากชัดเจน,รูปถายจะตองไมมีเงาและแสงแทรกบดบังใบหนา 
ไมมีจุดสีแดงในดวงตา และจะตองไมมีสิ่งสกปรกและรอยขีดขวนใด ๆ ทั้งสิ้น. 

 
3. แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน กรุณากรอกรายละเอียดที่ถูกตองและชัดเจนโดย
ครบถวน 

 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน 
 

** กรุณากรอกขอมูลทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการขอวีซาของทานเอง ** 
 

ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 
................................................................................................................................................................. 
สถานะภาพ  □ โสด   ระบชุื่อบิดา.................................................. 
      ชื่อมารดา................................................... 

□ แตงงานจดทะเบียนสมรส □ แตงงานไมไดจดทะเบียนสมรส 
      **ระบชุื่อคูสมรส  
.................................................................................................................. 

□ หมาย □ หยา    
ที่อยูตามทะเบียนบาน
..................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพทบาน...................................... 
เบอรมือถือ....................................... 
ที่อยูที่สามารถตดิตอได (กรณีไมตรงตามทะเบียน
บาน).......................................................................................... 
รหัสไปรษณีย............................... เบอรโทรศัพท........................................  
เบอรมือถือ.................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา.............................................................. 
ตําแหนงงาน..................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา
................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย ...............................................โทรศัพท............................................................... 
 
  *** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุช่ือ และ ที่อยู สถานทีท่ํางาน เน่ืองจากเปนเงื่อนไข
ของสถานทูต ***  
 



 

 

ช่ือสมาชิกในครอบครัวพรอมระบุความสัมพันธ 
 
  ชื่อ-สกุล ...................................................อาชีพ...................................... 
ความสัมพันธ ....................... 
          เบอรโทรศัพท.................................... 
  ชื่อ-สกุล ...................................................อาชีพ...................................... 
ความสัมพันธ ....................... 
          เบอรโทรศัพท.................................... 
ช่ือผูติดตอได (กรณีฉุกเฉินที่ไมไดเดินทางกับทาน)  
ชื่อ-สกุล........................................................................... 
เบอรโทรศัพท..........................................ความสัมพันธ.................................................... 
 

(กรุณาแจงเบอรที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ขอมูลโดยตรงกับทาน) 

 
4. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ) 
 

เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ  
 หากเด็กเดินทางกับพอหรือแม คนใดคนหนึ่ง ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมให

เดินทางไปตางประเทศ จากทางเขตหรือที่วาการอําเภอ (ฉบับจริงเทานั้น) โดย
เอกสารใหระบุวา อนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธ
วาเปนอะไรกันอยางชัดเจน 

 หากเด็กเดินทางคนเดยีว หรือกบับุคคลท่ีสาม ตองมีหนังสือแสดงความยินยอม
จากพอและแม  

ใหเดินทางไปตางประเทศได จากทางเขตหรือที่วาการอําเภอ (ฉบับจริงเทานั้น) โดย
เอกสารใหระบุวา อนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกับใคร และระบุความสมัพันธ
วาเปนอะไรกันอยางชัดเจน 

 กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง  
- ใบสําเนาบันทึกการหยาท่ีระบุวาบุตรอยูในการดูแลของใคร 



 

 

- เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจริงเทาน้ัน 
 กรณีบุตรบุญธรรม 
- ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรือท่ีวาการอําเภอ 
 สําเนาหนาพาสปอรต หรือ สําเนาบัตรประชาชน ของบิดามารดา 
 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แนบใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล 

 
หมายเหตุ : 
 กรณีเปนสาวประเภทสอง  ) ลักษณะการแตงกายเปนสตรี (ตองยื่นหนังสือรับรองการ

ทํางาน (ภาษาอังกฤษ) ,จดหมายชี้แจงตนเอง และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพรอมสําเนา
ยอนหลัง 6 เดือน ตองไปแสดงตัว ณ วันยืน่วซีาจีน และสามารถพํานักอยูในประเทศจีนได
ไมเกิน 7 วันเทาน้ัน 

 กรณีชาวตางชาติที่ทํางานหรือพักอาศัยในประเทศไทย ตองยื่น ใบอนุญาตทํางาน (ถา
มี), จดหมายชี้แจงตนเองพรอมรายละเอียดที่อยูที่ชัดเจน สําเนาสมุดบัญชีหรือ สเตทเมน 
ยอนหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจตองไปแสดงตัวที่สถานทูต) โดยมีคาบริการเพ่ิม 1,000 
บาท  

 ผูถือหนังสือเดินทางตางชาติจะตองทํา Re-Entry Permit ดวยตนเองกอนสงเอกสารเพื่อ
ยื่นวีซา 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับยืน่วีซากรณีดังน้ี  
- หนังสือเดินทางตางดาว (เลมสีเหลือง) ผูเดนิทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเองที่สถานทูตจนีโดยตรง / กรณีเปน พระภิกษุหรือสามเณร 
 ผูท่ีประสงคใช หนังสือเดินทางราชการ หรือใชบัตร APEC ในการเดินทาง ไมตองทําวีซา

จีน แตทานจะตอง รบัผิดชอบในการขออนุญาตเขา-ออกประเทศดวยตนเอง 
 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ 
ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 

ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศ
ปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 

 



 

 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึน้อยูกับตํารวจ
ตรวจคนเขาเมืองน่ันเปนผูกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพ่ิมเติ่ม

กะทันหัน ** 
 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี ้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามา
ใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

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

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด



 

 

หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

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

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลง
แกคูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

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

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


