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 แชงกรลีา่ ดนิแดนในฝนั จากหนงัสอื LOST HORIZON 

 ขึน้กระเชา้ใหญ ่ชม ภเูขาหมิะมงักรหยก 

 ชมสดุยอดเมอืงโบราณ : เมอืงโบราณลีเ่จยีง / เมอืงโบราณจงเตีย้น 

 ชม วดัลามะซงจา้นหลงิ ไดช้ือ่วา่ พระราชวงัโปตะลานอ้ย 

 ชม หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ สมัผสัลานหมิะกวา้งใหญภ่ายใตท้อ้งฟ้าสคีราม 

 ชม สระมงักรด า ทีม่นี า้ใสจนสะทอ้นทวิทศันข์องเทอืกเขาหมิะมงักรหยก 

 ชม ชอ่งแคบเสอืกระโจน ชอ่งแคบทีล่กึทีส่ดุในโลก 

 ชม โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง แมน่ า้ทีย่าวอนัดบัสามของโลก 

 เมนพูเิศษ ลิม้รส อาหารจนีกวางตุง้ / สกุ ีป้ลาแซลมอน / สกุ ีเ้ห็ด 

 พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 4 ดาว ทกุคนื !!!! 

 ไมล่งรา้น !!! ไมข่ายออพช ัน่ !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ -สนามบนิหมงิลีเ่จยีง - ตา้หลี ่(2.30 HR) -

( ) HOTEL 8L826: 13.15-16.30 

   Regent Hotel 5* 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 

เมอืงโบราณตา้หลี่ - ผ่านชมเจดยีส์ามองค ์– เมอืงจง

เตีย้น (แชงกรีล่า) - ระหว่างทางแวะชมช่องแคบเสือ

 กระโจน - เมอืงเกา่แชงกรลีา่

   
Grace Hotel 4* 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
วดัลามะซงจา้นหลนิ (รวมรถแบตเตอรี)่ - เมอืงลีเ่จยีง - 

 เมอืงเกา่ซูเ่หอ - สระมงักรด า

   Feng Huang Hotel 4* 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 

อุทยานภูเขาหมิะมงักรหยก (รวมกระเชา้ใหญ่ ไป-กลบั) 

ชมโชวค์วามประทบัใจลีเ่จยีง (โชวจ์างอีโ้หมว) - อุทยาน

 น า้หยก – หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ – เมอืงเกา่ลีเ่จยีง

  
 

 
Feng Huang Hotel 4* 

 หรอืเทยีบเทา่

5 
สนามบนิลีเ่จยีง – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 LJG-BKK 8L825 (10.00-11.25)

    

การนัต ี

10 คนออก

เดนิทาง !!! 
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เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามหากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง และขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ

อนัเนือ่งมาจาก หากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้

เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่สายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น

เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่

รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั

ในความไมส่ะดวก 
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วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิคนุหมงิ ฉางสุย่ 
 คณะพรอ้มกันที่ 10.00 น. กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 6 

เคานเ์ตอร ์ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและชว่ยท่านสายการบนิ LUCKY AIR 

จัดการดา้นเอกสาร และสมัภาระในการการเดนิทางจนเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

13.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิลีเ่จยีงซานยี ่ประเทศจนี โดยสายการบนิ LUCKY AIR เทีย่วบนิที ่8L826  

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิประมาณ 2.15 ชม.) 

 มบีรกิารน า้ดืม่ 1 ขวด บนเครือ่ง แตไ่ม่รวมอาหาร ทางสายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารบน

เครือ่ง 

16.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิลีเ่จยีงซานยี ่ประเทศจนี น าทา่นผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและรบั

กระเป๋า  

เวลาทีจ่นีเร็วกวา่ไทย 1 ช ัว่โมง กรณุาปรบัเวลาของทา่น เพือ่ใหต้รงตามเวลานดัหมาย 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงตา้หลี ่ เขตปกครอง(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) 

ตนเองทางตะวันตกเฉียงใตข้องจนี ในมณฑลยูนนานตัง้อยู่ระหวา่งทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉาง

ซานทีร่ะดับ 1,975 เมตร 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนัน้ น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

  ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงตา้หลี)่ ทีพ่กั REGENT HOTEL 
 

วนัที ่2 เมอืงโบราณตา้หลี ่– ผา่นชมเจดยีส์ามองค ์- เมอืงจงเตีย้น (แชงกรลีา่)+

ระหวา่งทางแวะชมชอ่งแคบเสอืกระโจน-เมอืงเกา่แชงกรลีา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านชม เมอืงโบราณตา้หลี ่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงยีบ(Ancient Town of Dali) 

ของ เมืองไท่เหอ อันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจา้ มปีระวัตศิาสตร์ยาวนานกว่า 

1000 ปี มกี าแพงเมอืงทีส่วยงาม บนก าแพงยังมหีอซึง่ม ี หากป้ายหนิแกะสลกัค าวา่ "ตา้หลี"่ 

ท่านมาถึงจุดนี้ เสมือนว่า ท่านไดม้าถงึอาณาจักรน่านเจา้แลว้ ภายในเมืองโบราณยังมีสนิคา้

พืน้เมอืงใหท้่านไดซ้ือ้หา เพือ่เป็นของฝากไดอ้ย่างจุใจ ผา่นชม อันดา่นเจดยีส์ามองค ์

http://bit.ly/2NMk5YE
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เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงตา้หลีท่ีโ่ดดเด่นงดงามอยู่ ประกอบดว้ยเจดยีส์ขีาวรมิทะเลสาบเออ๋ไห ่

สวยงาม 3 องค ์

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (3) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจงเตีย้น ซึง่อยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑล(แชงกรลีา่) 

ยูนนานซึง่มพีรมแดนตดิกับอาณาเขตหนาซ ีของเมอืงลี่เจียง และอาณาจักรหย ีของเมืองหนิง

หลาง สถานทีแ่หง่นีจ้งึไดช้ือ่วา่ ระหวา่งทาง น าท่านแวะชม “ดนิแดนแหง่ความฝนั” หูเ่ทีย่วเสยี 

หรอื เป็นร่องน ้าเชีย่วในหบุเขาทีม่คีวามยาวตอ่เนื่องกันถงึ 25 กม. ชอ่งแคบเสอืกระโจน 
มแีกง่อันตรายถงึ 18 แห่ง จงึไม่มใีครกลา้ลอ่งแกง่ในแถบนี้ จุดแคบทีส่ดุวัดได ้30 เมตร และเป็น
ช่องแคบที่ลกึที่สุดในโลก คือประมาณ 3,900 เมตร ตามต านานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสอืนี้

สามารถกระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มได ้จงึเป็นทีม่าของ  "ชอ่งแคบเสอืกระโจน"

 

จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เมอืงโบราณแชงกรลีา่ เป็น(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.) 

ศนูยร์วมของวัฒนธรรมชาวทเิบตลักษณะคลา้ยชมุชนเมอืงโบราณทเิบตซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของ
คนพืน้เมอืงและรา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (4) 

ทีพั่ก  ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ GRACE HOTEL  
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วนัที ่3 วดัลามะซงจา้นหลนิ (รวมรถแบตเตอรี)่ - เมอืงลีเ่จยีง - เมอืงเกา่ซูเ่หอ - สระ

มงักรด า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัลามะซงจา้นหลนิ (รวมรถแบตเตอรี)่ เป็นวัดใหญ่ทีส่ าคัญของ 
เมอืงแชงกรลีา่ อยูห่า่งจากตัวเมอืงจงเตีย้นไปทางเหนือประมาณ 5 กโิลเมตร วัดนี้สรา้งในสมัยทะ
ไลลามะองคท์ี ่5 ในชว่งศตวรรษที ่18 สมัยจักรพรรดิค์ังซ ีแหง่ราชวงศช์งิ สรา้งจ าลองแบบจาก
พระราชวังโปตาลา (Potala) ในกรุงลาซา (Lhasa) มาไว ้เป็นวัดนกิายลามะแบบธเิบตทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในมณฑลยนูนาน อายเุกา่แกก่วา่ 300 ปี และในยามเทศกาล ชาวทเิบตทีน่ี่ยังคงรักษาประเพณีที่
จะจัดขึน้ตามวดัส าคัญๆ เหลา่นี ้ดว้ยการเตน้ระบ าหนา้กากและเป่าแตรงอน 

       

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (6) เมนพูเิศษ…สกุ ีป้ลาแซลมอน 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลีเ่จยีง เขตการปกครองทางตะวันตกเฉียงเหนือ(Lijiang) 

ของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงไดรั้บการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็น มรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในปี 1997 จากองคก์ารยูเนสโก พืน้ทีแ่หง่นี้มปีระวัตศิาสตรเ์ก่าแก่ยาวนานหลายรอ้ยปี 

และเป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของชนเผา่หน่าซ ี(Naxi) ทีอ่พยพมาจากทเิบต น าท่านชม สระมงักรด า 
หรอื (Heillongtan, Black Dragon Pool) เฮยหลงถนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 

อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรียกกันว่า นาท)ี 

ตัง้อยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวสวนยูว้ฉวน 

เมือง เก่าลี่ เ จียงไปทางทิศ เหนือประมาณ 1 
กโิลเมตร เเละทางยเูนสโก ยกใหเ้ป็นมรดกโลกอกี
ดว้ย โดยสระน ้ ามังกรนี้สรา้งขึ้นสมัยราชวงศ์ช ิง 

(เเมนจู) จุดเดน่ของทีน่ ีค่อื ความใสของน า้ทีใ่ส

 สระน ้ามังกรด า เเหง่นี้มเีรือ่งเลา่ขานราวกบัมรกต

ต่อต่อกันมาวา่ ในอดตีมคีนพบเห็นมังกรด าปรากฏ
กายใตน้ ้าบา้ง ผุดขึน้มาจากสระน ้าบา้ง บรรยากาศ
ภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามดว้ยบงึน ้ าใส
สะอาดสะทอ้นภาพทิวทัศน์ของเทือกเขาหมิะมังกรหยกไดอ้ย่างชัดเจน ว่ากันว่าทวิทัศน์ของ
เทอืกเขาหมิะมังกรหยกทีม่องจากบรเิวณ สระมังกรด าเป็นหนึง่ในทวิทัศนท์ีง่ดงามทีส่ดุของจีน 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (7) 

ทีพั่ก  ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  FENG HUANG HOTEL 
 

วนัที ่4 อุทยานภูเขาหมิะมงักรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลบั) ชมโชวค์วาม

ประทบัใจลีเ่จยีง (โชวจ์างอีโ้หมว) - อุทยานน า้หยก – หุบเขาพระจนัทรส์นี า้

เงนิ – เมอืงเกา่ลีเ่จยีง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

น าทา่นสู ่อทุยานภเูขาหมิะมงักรหยก หรอื (Jade Dragon Snow Mountain) อวี้

หลงเซีย่ซาน ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงเกา่ลี่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)  

เจียง เป็นภูเขาสูงที่ตัง้ตระหง่าน ซึง่มีหมิะปกคลุมอยู่ตลอดทัง้ปี ทวิเขาแห่งนี้ประกอบไปดว้ย
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ทั้งหุบหว้ย ธารน ้า แนวผา และทุ่งหญา้น่าซี ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจาก
ระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยมังกรก าลังเลือ้ย สขีาวของหมิะที่ปกคลุมอยู่นัน้ดูราวกับหยก
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ขาว ทีต่ัดกับสนี ้าเงนิของทอ้งฟ้า คลา้ยมังกรขาวบนฟากฟ้า ทวิเขาแห่งนี้จงึไดช้ือ่ว่า ภูเขาหมิะ
มังกรหยก นักท่องเทีย่วสามารถน่ังกระเชา้ไฟฟ้า ขึน้สูจุ่ดชมววิบนยอดเขาที่ความสูงกวา่ 3,356 
เมตร และสงูกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 4,506 เมตร เพื่อชมววิทวิทัศน์และธรรมชาตบินจุดทีส่วยงาม
ทีสุ่ด ตลอดสองขา้งทางที่ข ึน้ยอดเขา ชืน่ชมและดืม่ด ่ากับความหนาวเย็นของธรรมชาต ิอกีทัง้
ภเูขาหมิะมังกรหยกแหง่นี ้ยังเป็นทีม่าของต านาน ชนเผา่น่าซ ีทีอ่าศัยอยูใ่นเขตทีร่าบแถบนี้มานาน
นับพันปี ทวิเขาแหง่นีม้พัีมธุพ์ชืปกคลมุอยา่งหนาแน่น ชว่งฤดใูบไมผ้ล ิดอกไมป่้าจะผลบิานมสีสีัน

ตระการตา ผูค้นจะพากันตอ้นสัตวเ์ลีย้ง พวก แพะ แกะ และจามรเีพือ่อกมากนิหญา้ (ราคาทวัร ์

รวมกระเชา้ไป-กลบัแลว้)     

 
 

จากนัน้น าท่าน ชม IMPRESSION LIJIANG ผูก้ ากับชือ่กอ้งโลก จางอวี ้โหมว ไดเ้นรมติให ้

ภเูขาหมิะมังกรหยกเป็นฉากหลังและบรเิวณทุง่หญา้เป็นเวทกีารแสดง ใชนั้กแสดงกวา่ 600 ชวีติ  

***โปรดทราบ !!  โชว ์IMPRESSION LIJIANG หากมกีารปิดการแสดงในวันนัน้ๆ หรอืปิด

การแสดงในช่วงฤดูหนาว ไม่ว่าจะดว้ยกรณีใดๆท าใหเ้ขา้ชมไม่ได ้ผูจั้ดรับผดิชอบเพียงจัดโชว์

พืน้เมอืง LIJIANG LISHUI JINSHA (ในโรงละคร) แทนใหเ้ท่านัน้ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

  ลว่งหนา้ และไมม่กีารคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้***

     
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (9) เมนพูเิศษ…สกุ ีป้ลาแซลมอน 

น าท่านสู ่อุทยานน า้หยก หรอื (Jade Water Village) หมูบ่า้นน า้หยก (ใชเ้วลา

ตัง้อยู่บรเิวณเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี 

เชงิเขาหมิะมังกรหยก ดา้นทศิเหนือของเมอืง
ลีเ่จียงห่างจากตัวเมืองลี่เจียง 15 กโิลเมตร 
เป็นหมู่บา้นพืน้เมอืงเล็ก ๆ ท่ามกลางทวิทัศน์
สวยงามตามหลัก ฮวงจุย้  (ด า้นหนา้มีน ้ า 
ดา้นหลังมภีเูขา) น ้าทีน่ี่จะเป็นน ้าใสทีม่สีเีขยีว
คลา้ยหยก จนเป็นทีม่าของหมูบ่า้นน ้าหยก น ้า
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ทีไ่หลมาทีห่มู่บา้นนัน้มทีี่ก าเนิดมาจากน ้าผุบนภูเขาใตต้น้ไมย้ักษ์อายุกวา่พันปี สองตน้ ปัจจุบัน
หมูบ่า้นน ้าหยกไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วระดับ 4 A ของจนี  

น าทา่นชม หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ มคีวามสงูกวา่ 4,500 เมตร แหง่เมอืงแชงกรลีา่ 

จากระดับน ้าทะเล ประกอบดว้ย 13 ยอดเขา เรยีงรายต่อกันลักษณะคลา้ยมังกร เป็นหุบเขาที่มี
ทัศนียภาพงดงามมาก ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น หนึง่สวรรคบ์นดนิ อกีจุดชมววิ ภูเขาหมิะมังกร
หยกที่ความสูงระดับ 4,506 เมตร ท่านจะไดส้ัมผัสความหนาวเย็นและยิง่ใหญ่ของภูเขาแห่งนี ้
บรเิวณเขามตีน้ฉ าฉายนูนานทีม่ ีอายกุวา่พันปีเทอืกเขานีห้ากมองดแูลว้ลักษณะคลา้ยมังกรนอนอยู่
บนกอ้นเมฆ จงึเป็นทีม่าของชือ่เทอืกเขา  

        

จากนัน้น าท่าน เมอืงโบราณลีเ่จยีง (Ancient Town of Lijiang) เมอืงเกา่กวา่ 800 ปี  

ทีม่สีถาปัตยกรรม ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมแตกตา่งไปจากเมอืงโบราณอืน่ๆ ของจนี เนื่องจาก
เป็นเมอืงทีเ่ป็นทีต่ัง้รกรากของชาวหน่าซ ีหรอืนาซ ีมาตัง้แตส่มัยโบราณ เมอืงนี้ยังไดรั้บการขนาน

นามวา่ และเป็นเมอืงมรดกโลกอกีดว้ย และเมอืงโบราณลีเ่จยีงเองก็ยังคง "เวนสิแหง่ตะวนัออก" 

รักษาความงามในอดตีไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีมทีางเดนิทีป่ดูว้ยหนิอัดแน่น อาคารไมแ้บบจนีโบราณ ล า

ธารทีไ่หลผา่นเกอืบทกุหลังคาเรอืน ตน้หลวิรมิล าธารทีก่ ิง่ใบลูไ่หวไปตามสะพานโคง้หนิเกา่แก ่

สายลม ถนนแตล่ะสายในเขตเมอืงเกา่จะมาบรรจบกันที ่ ศนูยก์ลางตลาดสีเ่หลีย่ม “ซือ่ฟางเจยี” 

การซือ้ขายสนิคา้  

 เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (10)

ทีพั่ก  ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  Feng Huang Yang Sheng Hotel 
 

วนัที ่5 สนามบนิลีเ่จยีง – สนามบนิสวุรรณภมู ิLJG-BKK 8L825 (10.00-11.25) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิลีเ่จยีงซานยี ่เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

 ออกเดนิทางสู ่ กรงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่10.00 น. สนามบนิสวุรรณภมู ิ สายการบนิ Lucky Air 8L825 

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิประมาณ 2.25 ชม.) 

 มบีรกิารน า้ด ืม่ 1 ขวด บนเครือ่ง แตไ่มร่วมอาหาร ทางสายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหาร

บนเครือ่ง 

 ถงึ โดยสวสัดภิาพ 11.25 น. สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส าค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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การจ าหน่ายสนิคา้ประเภทขนม ของฝากของไกดท์อ้งถิน่หรอืหัวหนา้ทัวรเ์ป็นกจิกรรมสว่นตัวทีไ่มไ่ด ้หมายเหต.ุ.. 

เกีย่วขอ้งกับบรษัิททัวรแ์ตป่ระการใด การอดุหนุนสนิคา้เป็นไปตามความสมัครใจและความพงึพอใจของท่าน  หาก
เกดิกรณีสนิคา้ทีไ่ดรั้บไม่ตรงกับทีส่ั่งไว ้หรอืจ านวนสนิคา้ไม่ตรงกับทสีั่ง หรอืไม่ไดรั้บความสะดวก กรุณาตดิต่อ
ไกดผ์ูข้ายโดยตรง หรอืผา่นหัวหนา้ทัวรเ์ท่านัน้  บรษัิทฯ ไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใด ๆ กับการจ าหน่ายขนมบนรถของ
ไกดแ์ละหัวหนา้ทัวรทั์ง้ส ิน้  ทางบรษัิทฯ ของสงวนสทิธิใ์นการรับเปลีย่นหรอืคนืสนิคา้แทนไกดท์อ้งถิน่ในทกุกรณี 
 

เง ือ่นไขและราคา ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมาย

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

***หากมกีารจองต ัว๋ภายใน กรณุาแจง้ใหท้ราบกอ่นจองทกุคร ัง้ 

(มฉิะน ัน้ทางเราจะไมร่บัผดิชอบหากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ)*** 

 

อตัราคา่บรกิาร (ราคาตอ่ทา่น) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 

2-3 ทา่น 
ราคาไมร่วมต ัว๋ 

พกัเดีย่ว  

จา่ยเพิม่ 

20-24 พ.ย. 2562 16,999 13,499 4,900 
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562 16,999 13,499 4,900 
4-8 ธ.ค. 2562  วนัพอ่ 17,999 14,499 4,900 

11-15 ธ.ค. 2562 17,999 14,499 4,900 
18-22 ธ.ค. 2562 17,999 14,499 4,900 

25-29 ธ.ค. 2562  วนัครสิตมาส 18,999 15,499 6,500 
1-5 ม.ค. 2563  วนัปีใหม ่ 18,999 15,499 6,500 

8-12 ม.ค. 2563 17,999 14,499 4,900 
15-19 ม.ค. 2563 17,999 14,499 4,900 
22-26 ม.ค. 2563 17,999 14,499 4,900 

29 ม.ค. – 2 ก.พ. 2563 17,999 14,499 4,900 
5-9 ก.พ. 2563  วนัมาฆบชูา 18,999 15,499 6,500 

12-16 ก.พ. 2563 17,999 14,499 4,900 
19-23 ก.พ. 2563 17,999 14,499 4,900 

26 ก.พ.- 1 ม.ีค. 2563 17,999 14,499 4,900 
4 - 8 ม.ีค. 2563 17,999 14,499 4,900 
11-15 ม.ีค. 2563 17,999 14,499 4,900 
18-22 ม.ีค. 2563 17,999 14,499 4,900 
25-29 ม.ีค. 2563 17,999 14,499 4,900 
1-5 เม.ย. 2563 17,999 14,499 4,900 
8-12 เม.ย. 2563 18,999 15,499 6,500 
15-19 เม.ย. 2563 17,999 14,499 4,900 
22-26 เม.ย. 2563 17,999 14,499 4,900 
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ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่ คนละ 300 หยวน (1,500 บาท) /ทริป/ทา่น 

ส่วนค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ทา่นละ 300 บาท/ทริป/ทา่น (เดก็ช าระค่าทปิเทา่ผู้ใหญ่) 

ราคาส าหรับลูกค้าทีไ่ม่ต้องการต๋ัวเคร่ืองบนิ หักค่าต๋ัวออกคนละ 3,500 บาท 

ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์นับจากวันเดนิทางกลับ) ราคาคนละ 4,000 บาท 
 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั และ คา่ภาษีสนามบินทกุแห่ง  

  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการที่ระบุ ( หอ้งพกัได ้2 ท่าน ในกรณีท่ีเดินทางดว้ยกนั 3 ท่าน ทางโรงแรมจดัหอ้งพกัใหท้่านแบบ 2 เตียง

และมีเตียงเสริมใหท้่าน 1 เตียง ) 

  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ คา่รถรบัสง่ระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีรายการระบุ 

  คา่อาหารและเครื่องดื่มตามท่ีรายการทวัรร์ะบุ 

  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตุ

วงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

  กระเป๋าเดินทางน า้หนกัตามท่ีสายการบินก าหนด ท่านละ 20 กิโลกรมั 
 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน แบบธรรมดา 4-7 วันท าการ ท่านละ 1,650 บาท /// วีซ่าจีนแบบด่วน 2 

วันท าการ ท่านละ 3,000 บาท (ในกรณีทีท่างสถานทูตมีการปรับราคาค่าวีซ่าเดี่ยว ทางบริษัทขอปรับเปล่ียนค่าวี

ซ่าตามประกาศการเปล่ียนทีส่ถานทูตก าหนด) **กรุณาเผ่ือเวลาในการส่งเอกสารให้ทางบริษัทจัดเตรียมเพื่อยื่น

วีซ่าด้วย** 

  คา่หนงัสือเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

  คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเชน่ เครื่องดื่ม คา่อาหาร คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด ฯลฯ 

  คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

  กรุณาเตรียมค่าทปิไกดท้์องถิน่ และคนขับรถ รวม 300 หยวน หรือ 1,500 บาท ต่อคน (เดก็ช าระทปิเท่าผู้ใหญ่) 

  ค่าทปิของหัวหน้าทัวรไ์ทย 300 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เดก็ต้องเสียค่าทปิเท่าผู้ใหญ่) 

  คา่ VAT 7% หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวกคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม และหกั 

ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบริษัทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูก

ใหก้บับรษิัททวัรเ์ทา่นัน้ 

  ค่าทัวรช์าวต่างชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาค่าทัวรป์กต ิ
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เงือ่นไขการท าการจอง และช าระเงนิ 

1. ในการจองครัง้แรก ช าระมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด พรอ้มสง่ส าเนาหนงัสือ(ภายใน 1 วัน หลังจากท าการจอง) 

เดินทาง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จ านวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสารทีใ่ห้

กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ใหก้ับเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วนั  **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิ่ม 

 (อตัราดงักลา่วขา้งตน้ ส  าหรบัผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านัน้) 1,500 บาท

3. ช าระส่วนทีเ่หลือ ก่อนเดนิทาง 30 วัน (ไมน่บัรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)  
 

เงือ่นไขการจอง และยกเลิกทัวร ์  

1. แจง้จ านวนผูเ้ดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ างวดแรก ท่านละ 10,000.- บาท ขึน้อยู่กบัโปรแกรมทวัรท่ี์ท่านเลือกจอง หากท่าน 
ยกเลิกหลงัการช าระค่ามดัจ าแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่ามดัจ าใหท้่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาใช้
สิทธ์ิแทนได ้โดยไมต่อ้งเสียคา่ใชจ้่ายใดๆ 

2. ช าระค่าทัวรส์่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วนั หากท่านยกเลิกหลงัการช าระค่าทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่า
ทวัรท์ัง้หมด หรือบางสว่นใหท้่านในทกุกรณี แตท่่านสามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาใชส้ิทธ์ิแทนได ้โดยเสียค่าใชจ้่ายบางส่วนเพ่ิม เช่น 
คา่วีซา่ส  าหรบัผูท่ี้มาแทนท่าน และคา่เปลี่ยนช่ือท่ีตอ้งจ่ายใหก้บัสาการบิน 

3. เม่ือท่านเลือกวนัเดินทาง และไดว้างเงินมดัจ า หรือคา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ท่านไมส่ามรถเลื่อนการเดินทางได ้หรือเปลี่ยนโปรแกรมทวัร์
ได ้การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทวัรเ์ท่ากบัการยกเลิกทวัร ์ซึง่ทางบริษัทฯ จะไมส่ามารถคืนเงินคา่ทวัร ์หรือเงินมดัจ าทวัรใ์หท้่านได ้

 

เอกสารในการยืน่วซ่ีาเดีย่ว 
 

เอกสารในการท าวีซ่าจนีส าหรับหนังสือเดนิทางไทย  

 1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนงัสือเดนิทางตอ้งไมมี่การ ช ารุดใดๆ ทัง้สิน้ ถา้เกิดการช ารุด เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอ

ออกนอกประเทศของท่านได ้

 2. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 

 3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูป จ านวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลังสีขาวเท่าน้ัน!!  

ข้อห้าม : หา้มแม็ครูป, หา้มรูปเป็นรอย, หา้มเป้ือน, หา้มยิม้, หา้มใส่เสือ้สีอ่อน และสีขาว (หา้มใส่เสือ้คอกวา้ง แขนกดุ ซีทรู 

ลกูไม ้สายเดี่ยว ชดุราชการ ชดุยนูิฟอรม์ชดุท างาน ชดุนกัเรียน นกัศกึษา), หา้มใส่แวนตาสีด า หรือกรอบแว่นสีด า, หา้มสวมใส่

เครื่องประดบัทกุชนิด เชน่ ตา่งห ูสรอ้ย กิป๊ตดิผม คาดผม เข็มกลดั เป็นตน้  

รูปตอ้งเห็นคิว้ และใบหทูัง้ 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 

รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟจูิเทา่นัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์ 

รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน  
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**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ง

หนังสือเดนิทาง 
4.  เอกสารทีใ่ห้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร ์(กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบ เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง)  

5.  กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิ่มเติม จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

  เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่/ เดนิทางพรอ้มพอ่ หรือ แม ่  

 o ส าเนาสตูิบตัร (ใบเกิด) ทัง้นีก้รณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร (ใบเกิด) ตวัจรงิ 

 o ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่ 

 o ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

 o กรณีช่ือไมต่รงกบัสตูิบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

  เดนิทางพรอ้มญาติ  

 o ส าเนาสตูิบตัร(ใบเกิด) ทัง้นีก้รณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกิด) ตวัจรงิ 

 o ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่ 

 o ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

 o กรณีช่ือไมต่รงกบัสตูิบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

 o ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเทา่นัน้ 

6.  ผูเ้ดนิทางท่ีช่ือเป็นชาย แตรู่ปรา่ง หนา้ตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

1. หนงัสือรบัรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจรงิเทา่นัน้  

2. หนงัสือชีแ้จงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิเทา่นัน้ 

3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขัน้ต  ่า 100,000 บาท 

4. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 

5. ตอ้งไปแสดงตวัตอ่หนา้ผูร้บัย่ืนวีซา่ท่ีศนูยย่ื์นวีซา่จีนในวนัย่ืนวีซา่ 

7.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาติ ใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

 1) ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านัน้!! ตอ่อายกุารท างานแลว้ไม่ต  ่ากว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ได้

ท างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 

 2) หนงัสือรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มีตราประทบัและลายเซ็น 

 3) ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขัน้ต  ่า 100,000 บาท 

 4) กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่างบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 

  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั ทา่นละ 5,210 บาท 

  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย) 
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ประเทศทีไ่ม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้  

ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก 

เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรั่งเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์

นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8.  กรณีหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลือง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทาง 

จะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน และตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการย่ืนวีซา่ 

9.  เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร ์

อย่าง น้อย 10 วันท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

10.  โปรดท าความเขา้ใจ ศนูยย่ื์นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของ

สถานทตู และบางครัง้บรษิัททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11.  ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่านจะตอ้ง

รบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / 

ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่าง

นอ้ย 2 อาทิตย ์
 

กรณีคณะออกเดนิทางได้  

 1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 

 2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 

 3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจง้ใหท้ราบ 2-3 สปัดาห์

ก่อนวนัเดนิทาง 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของ

ทางบริษัทฯ หรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรือ
จากอบุตัิเหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่คืนเงินค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไว้
แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง
ไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการทัวรนี์เ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดร้บัการยืนยันท่ีนั่งจากสายการบิน และ
โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 
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7. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน บริษัทฯ จะไมม่ีการคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหาสถานที่ท่องเท่ียวอื่นๆมาทดแทน โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานี ้
โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

8. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่
อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพ่ิมจากท่าน เฉพาะกรณีท่ีท่านไม่สามารถไปเขา้ชมรา้นจ าหน่ายสินคา้พืน้เมือง
ตามโปรแกรมทัวร ์เช่น รา้นบัวหิมะ รา้นหยก รา้นผา้ไหม รา้นใบชา และรา้นไข่มุก ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวและสรา้ง
รายไดใ้หท้อ้งถ่ินขององคก์ารท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน เพราะการเขา้ชมรา้นคา้เหล่านีจ้ะไดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายบางส่วนจากองคก์าร
ท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน ซึ่งมีผลท าใหค้่าทวัรท่ี์ท่านจ่ายถูกลง  ดงันัน้หากท่านไม่เขา้ชมรา้นใดรา้นหนึ่ง หรือทัง้หมดย่อมส่งผลใหค้่าทวัร ์
แพงขึน้เน่ืองทางทวัรไ์มไ่ดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายท่ีเกิดการเขา้ชมรา้นคา้ฯ   ซึ่งทางบริษัทฯ จ าเป็นตอ้งเรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมจาก
ท่าน  

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งซือ้ตั๋วโดยสารรถทัวร์ หรือเครื่องบินภายในประเทศล่วงหนา้ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ พรอ้มขอ
ค ายืนยนัวา่กรุ๊ปสามารถออกเดินทางไดห้รือไม่ มิเช่นนัน้ทางบริษัท ฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หนังสือเดนิทางทีไ่ม่สามารถใช้เดนิทางได้  

 หนังสือเดนิทางทีม่ีอายุเหลือไม่ถงึ 6 เดอืน หมายถงึหนงัสือเดินทางท่ีใกลจ้ะหมดอายุ หากนบัจากวนัท่ีตอ้งใชเ้ดินทางจนถึงวนั 
หมดอาย ุถา้นอ้ยกวา่ 6 เดือนถือวา่ใชเ้ดินทางไมไ่ด ้ท่านตอ้งไปท าเลม่ใหมท่นัที 

 หนังสือเดนิทางทีช่ ารุด หมายถงึหนงัสือเดินทางท่ีมีสว่นใดสว่นหนึ่งขาดหายหรือช ารุด เช่น หนา้แรกท่ีมีรูปและรายละเอียดของผู้ 
เดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขดูขีด หรือมีการแตม้สีหรือหมกึจนท าใหไ้ม่สามารถมองเห็นรายละเอียดไดค้รบถว้น หนา้ในเล่มหนงัสือ
เดินทางขาดหายทัง้หนา้ หรือบางส่วน ใชก้าวติดหนา้ใดหนา้หนึ่งในเล่มจนไม่สามารถเปิดดรูายละเอียดได้ ลว้นถือว่าเป็นหนงัสือ
เดินทางช ารุดท่ีไมส่ามารถใชเ้ดินทางได ้ 

หมายเหตุ เพ่ือหลีกเลี่ยงขอ้ผิดพลาดในเรื่องเอกสารการเดินทาง ซึง่อาจยงัผลใหผู้เ้ดินทางไม่สามารถเดินทางตามก าหนดได ้ กรุณาส่ง 
หนงัสือเดินทางเลม่จริงของผูเ้ดินทางมาใหบ้ริษัทฯ ตรวจสอบและจดัเตรียมแบบฟอรม์เขา้ ออกประเทศใหเ้รียบรอ้ย โดยเจา้หนา้ท่ีจะคืน
หนังสือเดินทางใหท้่านท่ีสนามบินในวันเดินทาง ส  าหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางติดตัวไปสนามบินในวนัเดินทาง กรุณา
ตรวจเช็คอีกครัง้ก่อนเดินทางไปสนามบิน วา่ไมห่ยิบผิดเลม่ ไมห่มดอายุ และไม่ช ารุด บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ หากหนงัสือเดินทาง
ของท่านมีปัญหาดงักลา่วจนท าใหท้่านเดินทางไมไ่ด ้
 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 

 

 
ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!  เพือ่ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 
**กรุณากรอกรายละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME............................... ................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า        ไม่ได้จดทะเบียน   
  จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส............................................................................................................................................ 

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)   ................ ...................... ...................... ...................... .................. 
........................................................................................................................................................................................

........................รหัสไปรษณีย.์............................. โทรศัพทบ้์าน.........................................มือถือ.................................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณีย ์..........................โทรศัพทบ้์าน........................................ 

ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ต าแหน่งงาน........................................................................................................................ ...................................................... 
ทีอ่ยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)........................ ................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย ์.......................................โทร............................ 

(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

กรณีปัจจุบันท่าน เกษียณแล้ว ต้องกรอกทีอ่ยู่สถานที่ท างานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

.......................................... ......... ................................. รหัสไปรษณีย ์.......................................โทร................................. 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที.่...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที่......................เดอืน.......................ปี................. 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื่อวันที.่...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที่......................เดอืน.......................ปี................. 

ส าหรับคนโสดขอให้ระบุชื่อบิดา-มารดา / ส าหรับท่านทีส่มรสแล้วให้ระบุชื่อสามี หรือ ภรรยา เท่าน้ัน!! 

(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่) 

1. บิดา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 

2. มารดา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สามี หรือ ภรรยา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
หมายเหตุ ** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้า่นเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พื่อ
ประโยชนข์องตัวทา่นเอง  จึงขออภัยมา ณ ทีนี่ ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
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