
 

  



วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลีเจียง ซันยี่ – เมืองลี่เจียง – ประเทศจีน – เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า 
 

10.00 น.  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ 
W สายการบินลัคกี้แอร์ (8L) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้ง
เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน  

 
13.15   นําท่านเดินทางสู่ประเทศจีน เมืองลี่เจียง โดยเที่ยวบินที่ 8L826 
 

* ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที สายการบินไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง * 
 

16.30  เดินทางถึง สนามบินลีเจียง ซันยี่ ประเทศจีน เมืองลี่เจียง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน (Zhongdian) หรือแชงกรี-ล่า (Shagri-La) ซ่ึงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
มณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลางซึ่งอยู่ห่างจาก
นครคุนหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้, ทุ่งหญ้า, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วย
ภูมิประเทศรวมกับทัศนีย์ภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ ดินแดนแห่งความฝัน ”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที ่  GRACE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 



วันที่สอง เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า – วัดชงจ้านหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย – ช่องแคบเสือกระโจน –      
เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจี่ยง – ร้านบัวหิมะ 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านชม วัดซงจ้านหลิน (Songzanlin) วัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และมีพระลามะจําพรรษาอยู่มากกว่า    
700 รูป สร้างขึ้นโดยทะไลลามะองค์ท่ี 5 ในปี พ.ศ. 2222 ใช้เวลาก่อสร้าง 18 ปี จึงแล้วเสร็จโดยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิง 
วัดจ้านหลินซื่อมีรูปแบบคล้าย ”พระราชวังโปตาลา” ที่นครลาซาแห่งทิเบต แต่ขนาดมีการย่อส่วนลงมา หากว่าโปตาลา
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจ้านหลินซื่อนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนิกชนในบริเวณที่ราบสูงทิเบตนั่นเอง 
ท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวทิเบตเพราะท่ีนี่คือเขตทิเบตน้อย 

 

 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนําท่านชม ช่องเขาเสือกระโจน (Hutiaoxia) “ไทเกอร์ลิป ปิ้งจอร์จ’’ ซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแม่น้ําแยงซีไหลลงมา
จากจินซาเจียง (แม่น้ําทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน้ําไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตํานานเล่าว่า 
ในอดีตช่องแคบนี้มีความแคบมาก จนทําให้เสือสามารกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของชื่อช่องแคบ        
เสือกระโจน ซึ่งที่ตรงนี้ท่านจะได้ชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยกในด้านที่สูงที่สุดด้วย 

 



 
 

จากนั่นนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลี่เจียง (Lijiang) ลี่เจียงเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของต้าลี่ 
ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ยาวนานกว่า 800 ปี บนความสูงประมาณ 2 ,400 เมตรจากระดับน้ําทะเล ทําให้มีอากาศ
หนาวเย็นตลอดปี ลี่เจียงเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผ่านาซี ที่อพยพมาจากทิเบต ซึ่งมีความน่าสนใจตรงที่เผ่านาซีเป็นเผ่าที่
หญิงเป็นใหญ่ 

 
ให้เวลาอิสระแก่ท่านได้เดินชม เมืองเก่าลี่เจียง 
(Lijiang Old Town) หรือ เมืองโบราณต้าเอ้ียน
เจิ้น เมืองเก่าแก่อายุกว่า 800 ปี ซึ่งภายในเมืองเก่า
นั้นงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีน
เก่าแก่ท่ีหาชมได้ยาก และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่าง
ดี บางหลังเหมือนโรงเตี๊ยมโบราณที่เคยเห็นตาม
หนังจีนย้อนยุค บ้านเรือนส่วนใหญ่ถูกปรับเปลี่ยน
ให้กลายมาเป็นร้านค้าขายของมากมาย อิสระช้อปปิ้งสินค้าพ้ืนเมือง และอาหารพื้นเมืองต่างๆ ให้ทุกท่านได้สัมผัสการช้อป
ปิ้งที่แตกต่าง เปรียบเสมือนพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปจีนเมื่อสมัยก่อน 
 



จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ร้านยาบัวหิมะ (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling Compound Camphor Cream) 
หรือ ครีมเป่าซู่ถัง สรรพคุณเป็นเลิศในด้านการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจําบ้านแก้ชาว
จีนทุกบ้านมาแต่โบราณ 
 

เย็น  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที ่  LY YUN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม เมืองลี่เจียง – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) – ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชม
โชว์) – อุทยานน้ําหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สัน้ําเงิน – ร้านหยก – สระมังกรดํา 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้า
ไป-กลับแล้ว) ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่ความสูงกว่า 3,356 เมตร และสูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง 4,506 เมตร เพ่ือชมวิว
ทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ท่านจะได้ชื่นชมและดื่มด่ํากับความหนาวเย็น
ของธรรมชาติ ภูเขาหิมะมังกรหยกแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง มีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูกโดย
ยอดเขาที่สูงที่สุดนั้นสูงถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี ทิวเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วย
สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งหุบห้วย ธารน้ํา แนวผา และทุ่งหญ้านาซี ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะ
คล้ายมังกรกําลังเลื้อย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกับสีน้ําเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาวบน
ฟากฟ้า ในกรณีที่มีการประกาศปิดให้บริการกระเช้าไฟฟ้า อันเนื่องมาจาก อาทิเช่น สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ การปิด
บํารุงซ่อมแซม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยัง ทุ่งหญ้าหยุนซันผิง (Yun Shan Ping) หรือ ทุ่ง
หญ้าหวินซันผงแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



จากนั้นทําท่านชม โชว์จางอ้ีโหม่ว (Impression Lijiang) ซึ่งกํากับการแสดงโดยจาง อ้ี โหมว ผู้กํากับชาวจีนที่มีชื่อเสียง
ก้องโลก ซึ่งจาง อ้ี โหมว ได้เนรมิตเวทีการแสดงกลางแจ้งขึ้นมาบนความสูงกว่า 3 ,000 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล โดยมี
ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ ซึ่งการแสดงนี้ ได้ใช้นักแสดงซึ่งเป็นชาวบ้านกว่า 600 ชีวิต มาโชว์ร้อง เต้น 
เล่น พร้อมแสง สี เสียง และการแต่งกายแบบสวยงามอลังการ ซึ่งเนื้อหาของการแสดงเป็นการเล่าเรื่องราว ให้ได้รับรู้ถึงวิถี
ชีวิต ความเป็นอยู่ ของชนเผ่าต่างๆ ในเมืองลี่เจียง ถือว่าเป็นการแสดงโชว์กลางแจ้งที่ยิ่งใหญ่ตระการตาเป็นอย่างยิ่ง        
(ในกรณีทีส่ภาพอากาศทําให้โชวไ์ม่สามารถแสดงได้ หรือมีการงดการแสดง ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการ และจะแจ้ง
ให้ทราบอีกครั้ง ณ วันเดินทาง) 
 

 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 



นําทุกท่านสู่ อุทยานน้ําหยก (Jade Water Village) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในลี่เจียง เป็นหัวใจทางด้าน
วัฒนธรรมของชนเผ่านาซี มีความกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม ประกอบไปด้วยประตูสวรรค์ มีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้  
ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ําตกมังกรที่ไหลไปตามไหล่เขาโดยจะแบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่ามังกรออกถ้ํา 
ชั้นที่สองชื่อมังกรเล่นน้ํา ชั้นที่สามชื่อมังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพ้ืนที่นั้นโดยมีอายุ
มากกว่า 500 ปี และแหล่งน้ําภายในอุทยานยังมีอุณหภูมิที่เหมาะแก่การเลี้ยงปลาแซลมอน ทางอุทยานจึงได้นําปลา     
แซลมอลมาเลี้ยงไว้ ท่านจะเห็นเหล่าปลาแซลมอนทั้งสีดําและสีทองว่ายอยู่ในสระน้ําของอุทยาน 

 

 
 

นําท่านชม ทะเลสายไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน เป็นทะเลสาบสีฟ้าตัดกับวิวต้นไม้ท่ามกลางขุนเขาแห่งหุบ
เขาพระจันทร์สีน้ําเงิน ฉากของทะเลสาบคือภูเขาหิมะมังกรหยก ความสวยงามของทะเลสาบแห่งนี้คือวิวน้ําตกหินปูน
ขั้นบันไดขนาดเล็กลดลั่นลงมาอย่างสวยงาม น้ําที่ไหลผ่านหุบเขานี้คือน้ําที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกรหยก  (ไม่
รวมค่ารถแบตเตอรี่) 
 
 
 
 
 

 



นําท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Jade Shop) เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชื่อของคนชาวจีนซึ่งมีมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใส่เครื่องประดับจําพวก "แหวน" และ "กําไล" หยก ก็จะช่วยเสริมให้
เป็นคนมีอํานาจ ช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นได้ทั้งร่างกายและ
จิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย 

 

 
 

นําท่านชม สระน้ํามังกรดํา หรือเฮยหลงถัน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1737 ในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งสระน้ํามังกรดํามีจุดเด่นคือ 
เป็นน้ําที่เกิดจากน้ําพุอันมีความใสจนมองเห็นพืชใต้น้ําสีเขียวที่สะท้อนกับผืนน้ําราวกับสีของมรกต  นอกจากนี้ภายใน
บริเวณยังสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธร  รมของชาวฮ่ัน ทิเบต และนาซ ีไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ทั้งสะพานหินโค้ง 
และศาลาอันมีจุดเด่นด้วยมีฉากหลังเป็นภูเขา หลังจากนั้นนําท่านกลับสู่เมืองลี่เจียง 

เย็น  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที ่  LY YUN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 



วันที่สี่ เมืองลี่เจียง – สนามบินลี่เจียง ซันยี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินลี่เจียง ซันยี่ เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
10.00 น.  นําท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ 8L825 
11.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 
  

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋วเนื่องจาก 
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ 

อัตราค่าบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาพักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคาไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน 

02 – 05 กุมภาพันธ์ 2563 12,999 2,500 7,999 

09 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 
(วันมาฆบูชา) 

13,999 2,500 8,999 

16 – 19 กุมภาพันธ์ 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 
(วันสงกรานต์) 

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/เข้าพรรษา) 

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 
 

** อัตราค่าบริการ สําหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ ไม่รวมวีซ่า (Infant) ท่านละ 5,900 บาท ** 
 

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป ** 
 

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทริป ** 
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 

 โรงแรมท่ีพักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 
 

** สําหรับอัตราค่าบริการนี้ จําเป็นต้องมีผู้เดินทางจํานวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจํานวนที่
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ  

(ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง) ** 
 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือร่วมโปรโมทสินค้าพ้ืนเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านขายเสื้อกันหนาว , ร้าน
ศิลปะรัสเซีย, ร้านสินค้าพ้ืนเมือง ซึ่งจําเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยาก
เรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของ
ลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่าน
ต้องการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 
หยวน/ท่าน/ร้าน 

 
 
 
 



อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ       ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี   
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.       ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ   
 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ      ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง    
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด 

มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)   
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท  
  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 5,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น 
โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องเช็คท่ีว่างและทําจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเข้ามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมี
ที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ชําระเงิน หรือ ชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทําให้ทางบริษัทไม่ได้
รับเงินตามเวลาที่กําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางใน
ทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
เวลา 8.30 น.–17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของ
ทางบริษัท 

 
 



เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง  การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสารแจ้ง
ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่าก รณีใดๆ
ทั้งสิ้น 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ
ทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นําเงิน
เข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้วทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 
**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
ให้กับท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน 
หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบริการนี้ จําเป็นต้องมีผู้เดินทางจํานวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจํานวนที่กําหนด 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง 
ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่าน
ยินดีที่จะชําระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัท
ยินดีที่จะให้บริการและดําเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าดําเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชําระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ 



6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของ
ทางบริษัท 
 

ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคําร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ 
1. ผู้สมัครทุกท่าน ไม่จําเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นรับคําร้องขอวีซ่า ยกเว้นสาวประเภทสอง จะต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่น

รับคําร้องขอวีซ่า 
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 7 วัน ทําการเป็นอย่างน้อย (อาจไม่รวมเสาร์ - อาทิตย์ ในบางกรณี) 

ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับจํานวนของผู้สมัครในแต่ละช่วงเป็นสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้กําหนดการนัดหมายวันและเวลาการรวบรวม

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวจีน หากท่านไม่สะดวกมาดําเนินการยื่นวีซ่าวันใดบ้าง รวมไปถึงมีความจําเป็นต้องใช้หนังสือ
เดินทางเพ่ือกิจธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบ้าง ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า หรือ ซึ่งอาจทําให้ให้มีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่า (เล่มหนังสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่สถานทูต) ท่านจําเป็นจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน ตั้งแต่ขั้นตอนการ
จอง หรือ ก่อนชําระเงินมัดจํา  

4. กรณีท่ีท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็น
จะต้องชําระค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เนื่องจาก
ท่านยื่นหลังคณะ  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติท่ัวไปคือ 15 วันทําการ (เป็นอย่างน้อย) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจํานวนผู้สมัครในช่วงนั้นๆ ซึ่งหากอยู่
ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผู้สมัครเป็นจํานวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ 

6. หลังจากที่ผู้สมัครได้ทําการยื่นขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูต
ออกมาใช้ระหว่างข้ันตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น ดังนั้นหากท่านมีความจําเป็นในการใช้เล่มฯเพ่ือเดินทาง กรุณาแจ้ง
เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนล่วงหน้า กรณีท่ีต้องการใช้หนังสือเดินทางกะทันหัน ทําให้ต้องร้องขอหนังสือเดินทางกลับคืน
ด่วน ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่า อาจทําให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจําเป็นต้องสมัครเข้าไปใหม่ นั่นหมายถึงจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาการพิจารณาเป็นสําคัญก่อนดําเนินการ 

7. กรณีที่ท่านมีวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้นชนิดที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้งโดยยังไม่หมดอายุอยู่แล้ว และต้องการใช้เดินทางท่องเที่ยว
กับคณะนี้ สามารถใช้ได้ หากวีซ่านั้นถูกใช้มาแล้วตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเก้น คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะต้องพํานักประเทศ
นั้นๆมากท่ีสุด มาก่อนแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่
รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ ถูก
ส่งกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีท่ีท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางท่ีสามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ จําเป็นจะต้องเป็นวีซ่าชนิดท่องเที่ยวเท่านั้น 
โดยจะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซ่าชนิดที่อนุมัติโดยระบุ



วันที่สามารถพํานักในประเทศเชงเก้น จะต้องไม่เกินกว่ากําหนดที่อนุมัติในหน้าวีซ่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณา
ส่งหน้าวีซ่าและหน้าที่มีการประทับตราเข้าประเทศมาแล้วให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพ่ือความถูกต้อง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
และลูกค้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี 
เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนุญาตให้เช็คอินได้เนื่องจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคน
เข้าเมือง และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็นต้น 

9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณี
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับ
มิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอให้มาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแล้ว ซึ่งขอให้ท่านให้ความร่วมมือในส่วนนี้เพ่ือให้การ
ยื่นคําร้องในครั้งต่อๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตเป็นสําคัญ 

 
การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน 
สําหรับผู้เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทย 
1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (พาสปอร์ตธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเท่านั้น) ฉบับจริง 

มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่ต่ํากว่า 2 หน้า 
2. รูปถ่ายสี ใบหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหน้าประมาณ 3 ซม. พื้น

หลังสีขาวเท่านั้น จํานวน 2 รูป รูปถ่ายเป็นปัจจุบัน มีอายุของรูปไม่เกิน 6 เดือน 
สถานทูตปฏิเสธไม่รับรูปถ่ายโพลารอย   /รูปถ่ายสติ๊กเกอร์ / รูปชุดครุยรับ
ปริญญา/รูปชุดราชการ    / ห้ามใส่เสื้อแขนกุด และห้ามใส่เสื้อสีขาว ทุกชนิด(เนื่องจากฉากหลังต้องเป็นสีขาว) ห้ามสวม
เครื่องประดับทุกชนิด, ห้ามใส่คอนแทรคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน, เปิดใบหูและหน้าผากชัดเจน,รูปถ่ายจะต้องไม่มีเงาและแสง
แทรกบดบังใบหน้า ไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรกและรอยขีดข่วนใด ๆ ทั้งสิ้น. 

3. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศจีน กรุณากรอกรายละเอียดที่ถูกต้องและชัดเจนโดยครบถ้วน 
4. สําเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์) 
 

 
 
 

 
 

 



แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศจีน 

 
** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการขอวีซ่าของท่านเอง ** 

 
ชื่อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 
............................................................................................................................. ............................................................................. 

สถานะภาพ  □ โสด   ระบุชื่อบิดา..........................................................ชือ่มารดา................................................................... 

□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส □ แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส 
      **ระบุชื่อคู่สมรส  .............................................................................................................................................. 

□ หม้าย □ หย่า    
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน..................................................................................................................................................................... .. 
รหัสไปรษณีย์.......................................... โทรศัพท์บ้าน...........................................เบอร์มือถือ....................................................... 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน).................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์............................... เบอร์โทรศัพท์............................... ................... เบอร์มือถือ........................................................ 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา............................................................................ตําแหน่งงาน..................................................... 
ที่อยู่สถานที่ทํางาน / สถานศึกษา.............................................................................. ..................................................................... 
รหัสไปรษณีย์ ..................................................................โทรศัพท์...................................... .............................................................. 
 
  *** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ที่อยู่ สถานที่ทํางาน เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของสถานทูต ***  
ชื่อสมาชิกในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ 
 

 ชื่อ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ์ ............. ....................................... 
          เบอร์โทรศัพท์.................................... 

 ชื่อ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ์ .................................................... 
          เบอร์โทรศัพท์.................................... 
ชื่อผู้ติดต่อได้ (กรณีฉุกเฉินที่ไม่ได้เดินทางกับท่าน) ชื่อ-สกุล......................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์.....................................................ความสัมพันธ์......................................................................................................... 
 

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
 



เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์  

 หากเด็กเดินทางกับพ่อหรือแม่ คนใดคนหนึ่ง ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากทางเขตหรือที่ว่า
การอําเภอ (ฉบับจริงเท่านั้น) โดยเอกสารให้ระบุว่า อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไร
กันอย่างชัดเจน 

 หากเด็กเดินทางคนเดียว หรือกับบุคคลที่สาม ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากพ่อและแม่ ให้เดินทางไปต่างประเทศได้ จาก
ทางเขตหรือที่ว่าการอําเภอ (ฉบับจริงเท่านั้น) โดยเอกสารให้ระบุว่า อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุ
ความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกันอย่างชัดเจน 

 กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  
- ใบสําเนาบันทึกการหย่าที่ระบุว่าบุตรอยู่ในการดูแลของใคร 
- เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจริงเท่านั้น 

 กรณีบุตรบุญธรรม 
- ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรือท่ีว่าการอําเภอ 

 สําเนาหน้าพาสปอร์ต หรือ สําเนาบัตรประชาชน ของบิดามารดา 

 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แนบใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล 
 

หมายเหตุ : 

 กรณีเป็นสาวประเภทสอง    ) ลักษณะการแต่งกายเป็นสตรี  (ต้องยื่นหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ)  ,จดหมายชี้แจง
ตนเอง  และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพร้อมสําเนาย้อนหลัง 6 เดือน ต้องไปแสดงตัว ณ  วันยื่นวีซ่าจีน และสามารถพํานักอยู่ใน
ประเทศจีนได้ไม่เกิน 7 วันเท่านั้น 

 กรณีชาวต่างชาติที่ทํางานหรือพักอาศัยในประเทศไทย ต้องยื่น ใบอนุญาตทํางาน (ถ้ามี) , จดหมายชี้แจงตนเองพร้อม
รายละเอียดที่อยู่ที่ชัดเจน สําเนาสมุดบัญชีหรือ สเตทเม้น ย้อนหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจต้องไปแสดงตัวที่สถานทูต) โดยมี
ค่าบริการเพิ่ม 1,000 บาท  

 ผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติจะต้องทํา Re-Entry Permit ด้วยตนเองก่อนส่งเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับยื่นวีซ่ากรณีดังนี้  
- หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มสีเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเองที่สถานทูตจีนโดยตรง / กรณี

เป็น พระภิกษุหรือสามเณร 

 ผู้ที่ประสงค์ใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ต้องทําวีซ่าจีน แต่ท่านจะต้อง รับผิดชอบในการ     
ขออนุญาตเข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง 

 



** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทําขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ท่ีดุลยพินิจ

ของประเทศปลายทางเป็นผู้ดําเนินการ ** 
 

** เอกสารที่ใช้ในการทําวีซ่ากรุ๊ป สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตํารวจตรวจคนเข้าเมืองนั่นเป็นผู้กําหนด จึง
อาจทําให้มีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพิ่มเติ่มกะทันหัน ** 

 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 
1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ําเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษ
อ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย 
หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมือง หรือ
ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง 
เลขที่วีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ หน้าวีซ่าม า
ให้กับทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจําหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็น
สําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี
น้ํามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําให้ต้นทุนสูงขึ้น 



8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้อง
กับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะ
รับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชําระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องชําระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลัก
ปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก 
ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่ง
บางส่วนของโปรแกรมอาจจําเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการ
ส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 
 


