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รหัสโปรแกรม : 15409 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

บนิตรงลีเ่จยีง แชงกรลีา่  4 วนั 3 คนื  

ซุปตาร.์.. ดนิแดนในฝนั 

ก าหนดการเดนิทาง เดอืนกนัยายน 2562 – เมษายน 2563 
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โดยสายการบนิ LUCKY AIR (8L) 

 บนิตรงสูล่ ีเ่จยีง... เมอืงเล็กๆ ทา่มกลางขนุเขา มอีากาศหนาวเย็นตลอดปี 

 ชอ่งแคบเสอืกระโจน... สถานทีท่อ่งเทีย่วส าคญัทีเ่ป็นมรดกโลก UNESCO 

 หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ... ภเูขาสงูมหีมิะปกคลมุเกอืบตลอดท ัง้ปี  

 เมอืงโบราณลีเ่จยีง... มรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาต ิปี 1997 

 เมนูพเิศษ... สกุ ีป้ลาแซลมอน  

 มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2-3 ทา่นตอ่หอ้ง 
(ไมม่รีาคาเด็ก) 

พกัเดีย่ว  
(จา่ยเพิม่) 

วนัที ่27 – 30 กนัยายน 2562 9,888 2,500 

วนัที ่04 – 07 ตลุาคม 2562 10,888 2,500 

วนัที ่11 – 14 ตลุาคม 2562  

(วนัคลา้ยสวรรคต ร.9) 
11,888 2,500 

วนัที ่18 – 21 ตลุาคม 2562 11,888 2,500 

วนัที ่03 – 06 พฤศจกิายน 2562 11,888 2,500 

วนัที ่10 – 13 พฤศจกิายน 2562 11,888 2,500 

วนัที ่17 – 20 พฤศจกิายน 2562 11,888 2,500 

วนัที ่24 – 27 พฤศจกิายน 2562 11,888 2,500 

วนัที ่01 – 04 ธนัวาคม 2562 11,888 2,500 

วนัที ่08- 11 ธนัวาคม 2562 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
12,888 2,500 

วนัที ่15 – 18 ธนัวาคม 2562 11,888 2,500 

วนัที ่22 – 25 ธนัวาคม 2562 11,888 2,500 

วนัที ่29 ธนัวาคม 62 – 01 มกราคม 63 

(วนัข ึน้ปีใหม)่ 
13,888 2,500 

วนัที ่05 – 08 มกราคม 2563 11,888 2,500 

วนัที ่12 – 15 มกราคม 2563 11,888 2,500 

วนัที ่19 – 22 มกราคม 2563 11,888 2,500 

วนัที ่26 – 29 มกราคม 2563 11,888 2,500 
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ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ทา่น   

ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น (เด็กช าระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
 
วนัแรก      กรงุเทพมหานคร-ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู-ิสนามบนิลีเ่จยีงซานยี-่เมอืงลีเ่จยีง 

 

10.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์W สายการ

บนิลคักีแ้อร ์(8L) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าทา่นโหลดสมัภาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่02 – 05 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 2,500 

วนัที ่09 - 12 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบูชา) 

12,888 2,500 

วนัที ่16 - 19 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 2,500 

วนัที ่23 - 26 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 2,500 

วนัที ่01 – 04 มนีาคม 2563 11,888 2,500 

วนัที ่08 - 11 มนีาคม 2563 11,888 2,500 

วนัที ่15 - 18 มนีาคม 2563 11,888 2,500 

วนัที ่22 - 25 มนีาคม 2563 11,888 2,500 

วนัที ่29 มนีาคม – 01 เมษายน 2563 11,888 2,500 

วนัที ่05 – 08 เมษายน 2563 (วนัจกัร)ี 12,888 2,500 

วนัที ่12 - 15 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต)์ 13,888 2,500 

วนัที ่19 - 22 เมษายน 2563  11,888 2,500 

วนัที ่26 - 29 เมษายน 2563  11,888 2,500 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

13.15 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิลีเ่จยีงซานยี ่ประเทศจนึ โดยสายการบนิ LUCKY AIR  เทีย่วบนิ

ที ่8L826 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 15 นาท)ี 

(ค่าทวัรบ์รกิารน า้ดืม่ท่านละ 1 ขวด ไม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหน่าย

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

16.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิลีเ่จยีงซานยี ่ประเทศจนึ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ย
แลว้น าทา่นรับสมัภาระ (เวลาทอ้งถิน่ประเทศจนี เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

เมอืงลีเ่จยีง เป็นเมอืงซึง่ตัง้อยู่ในหุบเขาทีม่ทีัศนียภาพงดงามเป็นถิน่ทีอ่ยู่ของชาวน่าซถีอืเป็นชน

กลุ่มนอ้ยทีม่คีวามน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชน่ การมโีครงสรา้งทางสังคมแบบ

สตรเีป็นใหญ ่นอกจากนัน้ยงัมอีกัษรภาพอนัเป็นเอกลักษณ์อกีดว้ย  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1)   

ทีพ่กั โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  
 

วนัทีส่อง      ลีเ่จยีง-จงเตีย้น (แชงกรลีา่)-โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง-ชอ่งแคบเสอืกระโจน-เมอืงโบราณ

จงเตีย้น 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงจงเตีย้น (แชงกรลีา่) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) ซึง่อยู่ทาง

ทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนานซึง่มพีรมแดนตดิกับอาณาเขตน่าซขีองเมอืงลีเ่จยีงและ

อาณาจักรหยขีองเมอืงหนิงหลาง ซึง่อยู่ห่างจากนครคุนหมงิถงึ 700 กโิลเมตร และอุดมไปดว้ย

ธรรมชาตทิี่งดงามของป่าไมทุ้่งหญา้ภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ดว้ยภูมปิระเทศรวมกับ

ทัศนยีภาพทีง่ดงาม สถานทีแ่หง่นีจ้งึไดช้ือ่วา่ “ดนิแดนแหง่ความฝนั” 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

บา่ย ระหว่างทางแวะชม โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง 

เกดิจากแม่น ้าแยงซทีี่ไหลลงมาจากชงิไห่และ

ทเิบต ซึง่เป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขา

ไห่หลอ  แล ว้หั ก เส น้ทา งโค ง้ ไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โคง้แรก

แมน่ า้แยงซ”ี  

 น าท่านชม ช่องแคบเสอืกระโจน ซึง่เป็นช่อง

แคบช่วงแม่น ้าแยงซไีหลลงมาจากจนิซาเจียง

(แมน่ ้าทรายทอง) เป็นชอ่งแคบทีม่นี ้าไหลเชีย่ว

มาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตาม

ต านานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสือนี้สามารถ

http://bit.ly/2NMk5YE
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กระโดดขา้มไปยงัฝ่ังตรงขา้มได ้จงึเป็นทีม่าของ “ชอ่งแคบเสอืกระโจน” 

น าท่านชม เมอืงโบราณจงเตีย้น (เมอืงโบราณแชงการลีา่) ศูนยร์วมของวัฒนธรรมชาวธเิบต 

ลักษณะคลา้ยชมุชนเมอืงโบราณธเิบต ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคนพืน้เมอืง รา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึ

มากมาย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4)   

ทีพ่กั โรงแรม GRACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่าม      ภเูขาหมิะสอืขา่-หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ(รวมกระเชา้)-จงเตีย้น-ลีเ่จยีง-รา้นบวัหมิะ 

เมอืงโบราณลีเ่จยีง-** OPTION SHOW : โชวพ์ืน้เมอืง Lishui Jinsha (โชวล์ีสุ่ย่จนิซา)** 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาหมิะสอืขา่ เป็นทีต่ัง้

ของ หุบเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ มีความสูง

กว่า 4,500 เมตร จากระดับน ้ าทะเล 

ประกอบดว้ย 13 ยอดเขา เรียงรายต่อกัน

ลักษณะคลา้ยมงักร เป็นหบุเขาทีม่ทีัศนียภาพ

งดงามมาก ได รั้บการขนานนามว่า เ ป็น 

สวรรคบ์นดนิ สะกดทกุสายตาของผูม้าเยอืน 

จากนั้นน าท่าน โดยสารน ั่งกระเช้า ซึ่ง

แบง่เป็น 2 ชว่ง จดุแรกคอื ศนูยท์อ่งเทีย่ว 

หุบเขาพระจนัทร์สีน ้าเง ิน และเปลี่ยน

กระเช้าต่อไปยงั จุดบนสุดของ หุบเขา

พระจนัทรส์นี า้เงนิ เป็นจุดชมววิ แบบ 360 

องศา ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัหมิะทีป่กคลมุยอดเขาอยา่งเต็มที ่และชืน่ชมกบัทวิทศัน ์อนัสวยงามบนยอด

เขา ทีม่หีมิะปกคลมุเกอืบตลอดปี อสิระถา่ยภาพตามอธัยาศัย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

บา่ย น าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงลีเ่จยีง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) เมอืงเล็กๆ ที่ตัง้อยู่

ทา่มกลางขนุเขาทางตอนเหนอืของตา้หลี ่มอีากาศหนาวเย็นตลอดปี 

น าท่านชม รา้นบวัหมิะ สรรพคุณเป็นเลศิใน

ดา้นรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัด

ต่อยถือไดว้่าเป็นยาสามัญประจ าบา้นเลย

ทเีดยีว 

 น าท่านเดินทางสู่  เมืองโบราณลี่เจ ียง 

ดา้นหนา้จะมกีังหันวดิน ้าขนาดใหญ่ตัง้โดด

เด่นเป็นสง่า เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืง

เก่าลี่เจยีง ภายในเมอืงเก่าลีเ่จียงนัน้งดงาม

ไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรือนสไตล์จีน

เก่าแก่ทีห่าชมไดย้าก และไดรั้บการอนุรักษ์

ไวอ้ย่างด ีบางหลังเหมอืนโรงเตี๊ ยมโบราณที่

เราเคยเห็นตามหนังจนียอ้นยคุ ใหท้า่นอสิระตามอธัยาศัย 

 OPTION SHOW : โชวพ์ืน้เมอืง Lishui Jinsha (โชวล์ีสุ่ย่จนิซา) ราคา 1,500 บาท/ทา่น 

 โชวใ์นโรงละคร เป็นโชวเ์กีย่วกบัวฒัธรรม ซึง่เปิดการแสดงมากกว่า 5,000 คร ัง้และม ี

  ผู้ชมมากกว่า 2 ล้านคน เวลาในการชมโชว์ประมาณ 1 ช ั่วโมง ขึ้นอยู่กบัจ านวน 

  นกัท่องเทีย่วและการจราจรในวนัน ัน้ๆ) สามารถตดิต่อไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหวัหนา้ทวัร/์  

  ส าหรบัทา่นทีไ่มไ่ดซ้ือ้ทวัรเ์สรมิ ทา่นสามารถเดนิอสิระถา่ยรปูไดท้ีเ่มอืงโบราณลีเ่จยีง  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ !! สกุ ีป้ลาแซลมอน (7)   

ทีพ่กั โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

 
 

วนัทีส่ ี ่  สนามบนิลีเ่จยีงซานยี-่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ(กรงุเทพมหานคร) 

 

เชา้  บรกิารอาการเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิลีเ่จยีงซานยี ่เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย  

10.00 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ LUCKY 

AIR  เทีย่วบนิที ่8L825 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 1 ช ัว่โมง 25 นาท)ี 
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(ค่าทวัรบ์รกิารน า้ดืม่ท่านละ 1 ขวด ไม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหน่าย

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

11.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

หมายเหต ุ:    ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง  ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้นบวั

หมิะ ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้

ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้

เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหาก

ทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็น

จ านวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

**ราคาส าหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 5,888 บาท** 

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 3,888.- 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ และวซีา่ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลา

ตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ คนละ 1 ช ิน้ ไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด และถอืขึน้เครือ่งได ้1 ช ิน้ไม่

เกนิ 5 กก. 
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ธรรมเนยีมวซี่าเดีย่วเขา้ประเทศจนี แบบธรรมดา 4 วนัท าการ ทา่นละ 2,200 บาท/ วซี่าจนีแบบ
ดว่น 2 วนัท าการ ทา่นละ 3,500 บาท (ในกณีทีภ่ายหลงัมกีารประกาศใหส้ามารถท าวซี่ากรุ๊ปเขา้
เมอืงลีเ่จยีงได ้และทา่นมคีวามประสงคจ์ะท าวซี่ากรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี  มคีา่ใชจ้า่ยทา่นละ 
1,500 บาท  (ส าหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

× คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น  ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่น
ละ 300 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

× คา่ท าวซีา่ชาวตา่งชาตทิีไ่มไ่ดรั้บการยกเวน้ยืน่วซีา่หมูค่ณะ ลกูคา้ตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง ทางบรษัิทฯ
ไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิเ์ก็บเพิม่ตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 
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× คา่วซีา่จนีส าหรับชาวตา่งชาต ิ
× คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต ่า 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ
คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวัน
เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ
ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ
ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออก
เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
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ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

 

 

หมายเหต ุ:  การขอวซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัท าการ  ทา่นละ 2,200 บาท         

   การขอวซีา่จนีแบบดว่น       2 วนัท าการ  ทา่นละ 3,500 บาท  

**ไมน่บัรวมวนันดัเรยีกเก็บเอกสาร** 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย  

กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ  

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายโุดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับ

มาถงึประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เลม่เกา่ เคยไดรั้บวซีา่จนี กรณุาถา่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์เลม่เกา่ และส าเนา

หนา้วซีา่จนี จัดสง่ใหก้บัทางบรษัิทฯ ** (หมายเหต ุ: หนงัสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารุดใดๆ ท ัง้ส ิน้ ถา้เกดิ

การช ารดุ  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ย ิม้หา้มเห็นฟัน 

มองเห็นท ัง้ใบหนา้และใบหูท ัง้สองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สขีาว เช่น 

เสือ้ยดืสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไม่สวมเครือ่งประดบั สรอ้ย 

ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟช ัน่ เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้ง

ไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใช้

คลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ปถา่ยช ารุด และไมส่ามารถใชง้าน

ได ้** 

4. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรุณากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพือ่ประโยชน์

ของตัวทา่นเอง)  

5. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

5.1 เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่ / เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม ่  

5.1.1 ส าเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ท ัง้นีก้รณีเด็กอายตุ า่กวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่ 

  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่ 

  5.1.4 กรณีชือ่ไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 

5.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 ส าเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ท ัง้นีก้รณีเด็กอายตุ า่กวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

5.2.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่ 

5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่ 

5.2.4 กรณีชือ่ไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 

5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปท าทีเ่ขตหรอือ าเภอเทา่นัน้ 

      หมายเหต ุ:  

 กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิและหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการ

ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้

กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
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 เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิท

ทัวร ์อยา่งนอ้ย 7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยูใ่นระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ

หรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทาง และยกเวน้การท าวซีา่จนี 

ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิา

ในรายละเอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายใน

ระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์

 

 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้ 

 หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั  ทา่นละ 5,500 บาท  

 หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้ีเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายขาย) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

 น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

 น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

 น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยี  ไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
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ผูเ้ดนิทางกรณุากรอกเอกสารดา้นลา่งนี!้!!! 

**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

( MISS. / MRS. / MR.) NAME.......................................SURNAME................................................ 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน    หมา้ย     หยา่   ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน   

  จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส.................................................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่    

................................................................................................................ รหสัไปรษณีย.์.................. 

.................................. โทรศพัทบ์า้น....................................มอืถอื.................................................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

.........................................................................................................................................................

........................................ รหสัไปรษณีย ์...................โทรศพัทบ์า้น..................................................... 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่..................................................................... 

ต าแหนง่งาน................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน  / สถานศกึษา ปจัจบุนั(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่…………………...….....…................ 

........................... ............................... รหสัไปรษณีย ์................................โทร.................................. 

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีาร

โทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

กรณีปจัจบุนัทา่นเกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกทีอ่ยูส่ถานทีท่ างานลา่สดุกอ่นเกษยีณ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

.....................................................................................................................................................

................................................. รหสัไปรษณีย ์...........................โทร................................................ 

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีาร

โทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    ไมเ่คย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่............. เดอืน.................ปี......................  ถงึ วนัที.่..............เดอืน...................ปี................. 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ ุ

เมือ่วนัที.่.............. เดอืน.................ปี....................... ถงึ วนัที.่..............เดอืน.................ปี................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์ 

ส าหรบัคนโสดขอใหร้ะบชุือ่บดิา-มารดา / ส าหรบัทา่นทีส่มรสแลว้ใหร้ะบชุือ่สาม ีหรอื ภรรยา เทา่น ัน้!! 

(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

1. บดิา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME............................................................ 

2. มารดา ชือ่ (MISS. / MRS.) 

NAME................................................................SURNAME............................................................ 

3. สาม ีหรอื ภรรยา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME................................................................SURNAME............................................................ 

RELATION..................................................................................................................................  

หมายเหต ุ

**กรณุาระบเุบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ีท่ างาน  มอืถอื  บา้น และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็น

จรงิเพือ่ใชใ้นการขอยืน่วซีา่ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบ

อยา่งเครง่ครดั) 

** แผนกกงสลุ สถานทตูจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 
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