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วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิลเีจยีง ซนัย ี– เมอืงลเีจยีง – ประเทศจนี – เมอืงตา้หล ี 

 
10.00 น.  พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 7 เคานเ์ตอร ์

W สายการบนิลคักแีอร ์(8L) ซงึจะมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรอืงของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทังเช็คอนิรับ
บัตรทนัีงบนเครอืงบนิ  

 
13.15  นําทา่นเดนิทางสูป่ระเทศจนี เมอืงลเีจยีง โดยเทยีวบนิท ี8L826 
 

* ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชวัโมง 15 นาท ีสายการบนิไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง * 
 
16.30  เดนิทางถงึ สนามบนิลเีจยีง ซนัย ีประเทศจนี เมอืงลเีจยีง (เวลาทปีระเทศจนีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชวัโมง)  
 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงตา้หล ี(Dali) เมืองทีเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ตังอยู่บรเิวณทีราบลุ่มระหว่าง
ทะเลสาบเอ๋อไห ่และเทอืกเขาชังชา้น ซงึมภีูเขามังกรหยกอยู่ทางดา้นตะวันตกของเมือง มกีารยนืยันมาแลว้ว่าเมอืสมัยก่อน
เมอืงนีเคยเป็นดนิแดนซงึเคยมมีนุษยท์มีอีารยธรรมอาศัยอยูร่าวๆ 2,000 ปีกอ่น เมอืงนมีชีอืเสยีงในฐานะเป็นแหลง่ผลติหนิอ่อน
หลากหลายชนดิ ซงึนําไปใชใ้นการกอ่สรา้งและประดับตกแต่งอาคาร รวมถงึธรรมชาตแิละววิทวิทัศน์ของทะเลสาบและขนุเขา
ทงีดงาม 

 
เย็น บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

 
พกัท ี N HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีอง เมอืงตา้หล ี– เมอืงโบราณตา้หล ี– ผ่านชมเจดยีส์ามองค ์– เมอืงจงเตยีน (แชงกรลี่า) – ช่องแคบเสอืกระโจน – 
เมอืงเกา่จงเตยีน 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 นําคณะเดนิชม เมอืงเกา่ตา้หล ี(Dali Ancient Town) ทสีรา้งขนึเมอืกวา่ 1,000 ปีกอ่น แตถ่งึแมไ้ดผ่้านกาลเวลามาชา้นาน 

แต่เมอืงโบราณแห่งนีก็ยังคงอยู่ในสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์ ท่านจะเห็นประตูเมอืงทังดา้นใตแ้ละดา้นเหนือทมีสีถาปัตยกรรมสอด
รับกัน ตามสองฟากของถนนสายเกา่แกท่มีบีา้นโบราณต่างๆ ปลกูสรา้งไวอ้ย่างกระจัดกระจาย มถีนนสายเกา่แกท่ตีัดผ่านตัวเมือง
โบราณหนงึสาย ซงึทุกวันนีไดก้ลายเป็นถนนย่านการคา้ทคีกึคัก สองขา้งถนนเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ มพี่อคา้ชาวไป๋ทแีต่งชดุ
ประจําเผา่ขายสนิคา้พนืเมอืงตา่งๆ เชน่ หนิออ่นตา้หล ีผา้พนืเมอืงและเครอืงเงนิ หรอือาหารทอ้งถนิตา่งๆ 
 
ผ่านชม เจดยีส์ามองคแ์ห่งวดัฉงเซนิ (Three Pagodas) ซงึเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองตา้หล ีตังตระหง่านเผชญิหนา้กับ
ทะเลสาบ ชาวเมอืงมคีวามเชอืวา่เจดยีทั์งสามมคีวามศักดสิทิธ ิเนอืงจากเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวในปี ค.ศ. 1925 บา้นเรอืนต่างๆ 
ตา่ก็เสยีหายพังทลาย ยกเวน้เจดยีส์ามองคนี์ทไีมไ่ดร้ับความเสยีหายใดๆ 
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นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงจงเตยีน (Zhongdian) หรอืแชงกร-ีล่า (Shagri-La) ซงึอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของ
มณฑลยูนนานซงึมพีรมแดนตดิกับอาณาเขตหนาซขีองเมืองลเีจียงและอาณาจักรหย ีของเมอืงหนงิหลางซงึอยู่ห่างจากนคร
คุนหมงิถงึ 700 กม. และอุดมไปดว้ยธรรมชาติทีงดงามของป่าไม,้ ทุ่งหญา้, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ดว้ยภูมิ
ประเทศรวมกับทัศนียภ์าพทงีดงาม สถานทแีหง่นีจงึไดช้อืวา่ “ ดนิแดนแหง่ความฝัน ”  
 

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

จากนันนําท่านชม ชอ่งเขาเสอืกระโจน (Hutiaoxia) “ไทเกอรล์ปิ ปิงจอรจ์’’ ซงึเป็นชอ่งแคบชว่งแมนํ่าแยงซไีหลลงมาจาก
จนิซาเจยีง (แม่นําทรายทอง) เป็นชอ่งแคบทมีนํีาไหลเชยีวมาก ชว่งทแีคบทสีดุประมาณ 30 เมตร ตามตํานานเล่าว่า ในอดตี
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ชอ่งแคบนีมคีวามแคบมาก จนทําใหเ้สอืสามารกระโดดขา้มไปยังฝังตรงขา้มได ้จงึเป็นทมีาของชอืชอ่งแคบเสอืกระโจน ซงึที
ตรงนทีา่นจะไดช้มววิภูเขาหมิะมังกรหยกในดา้นทสีงูทสีดุดว้ย 
 

 
 
หลังจากนันนําท่านเดนิทางเขา้สูเ่ขต เมอืงจงเตยีน (Zhongdian) ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกับทอ้งทุ่งกวา้งแห่งทเิบต เห็น
ฝูงจามรีแทะเล็มหญา้อยู่ขา้งบา้นของชาวทิเบต ทีอยู่บนความสูง 3,350 เมตร จากระดับนําทะเล เป็นจุดทีเจา้หนา้ทีจีน
สนันษิฐานวา่ คอืเขตเมอืงสวรรค ์หรอื แชงกรลีา่ ทกีลา่วไวใ้นหนังสอื “ขอบฟ้าทเีลอืนหาย’’ The Lost Horizon 
 

คํา บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  
 
พกัท ี GRACE HOTEL HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 

วนัทสีาม เมอืงจงเตยีน (แชงกรลีา่) – วดัชงจา้นหลนิ วดัลามะหรอืพระราขวงัโปตาลานอ้ย – เมอืงลเีจยีง – เมอืงเกา่ซู่เหอ – 
สระมงักรดํา 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 นําท่านชม วดัซงจา้นหลนิ (Songzanlin) วัดลามะทมีอีายุเกา่แกก่ว่า 300 ปี และมพีระลามะจําพรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป 

สรา้งขนึโดยทะไลลามะองคท์ ี5 ในปี พ.ศ. 2222 ใชเ้วลากอ่สรา้ง 18 ปี จงึแลว้เสร็จโดยจักรพรรดแิหง่ราชวงศช์งิ วัดจา้นหลนิ
ซอืมรีูปแบบคลา้ย ”พระราชวังโปตาลา” ทนีครลาซาแห่งทเิบต แต่ขนาดมีการย่อสว่นลงมา หากว่าโปตาลาเป็นศูนยร์วมจติใจ
ของชาวทเิบต วัดจา้นหลนิซอืนีถือว่าเป็นศูนยก์ลางแห่งพุทธศาสนิกชนในบรเิวณทรีาบสูงทเิบตนันเอง ท่านจะไดส้ัมผัสกับ
วัฒนธรรมของชาวทเิบตเพราะทนีคีอืเขตทเิบตนอ้ย 
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จากนันนําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงลเีจยีง (Lijiang) ลเีจยีงเป็นเมอืงเล็กๆ ตังอยูท่า่มกลางขนุเขาทางตอนเหนือของตา้ล ีซงึ
มีประวัตศิาสตร์อันเก่าแก่ยาวนานกว่า 800 ปี บนความสูงประมาณ 2,400 เมตรจากระดับนําทะเล ทําใหม้ีอากาศหนาวเย็น
ตลอดปี ลเีจยีงเป็นทตีังถนิฐานของชนเผา่นาซ ีทอีพยพมาจากทเิบต ซงึมคีวามน่าสนใจตรงทเีผา่นาซเีป็นเผา่ทหีญงิเป็นใหญ ่
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกา่ซูเ่หอ เป็นอกีเมอืงโบราณทมีชีอืเสยีงของลเีจยีง และยังคงรักษาความงามในอดตีไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ี
มีทางเดนิทีปูดว้ยหนิอัดแน่น อาคารไมย้ังคงเป็นเอกลักษณ์แบบจีนโบราณ ลําธารหลายสายทีมีนําใสทีไหลผ่านเกือบทุก
หลังคาเรอืน มปีลาจํานวนมากดํารงชวีติอยู่ในนี สะพานโคง้หนิเก่าแก ่ตน้หลวิหลายตน้รมิลําธารทีกงิใบลู่ไหวไปตามสายลม 
ถนนแต่ละสายในเขตเมอืงเกา่จะมาบรรจบกันเป็นโครงขา่ยถนนภายในเมอืงเกา่ นอกจากนียังมกีารประยุกตอ์าคารบา้นเรอืนให ้
เป็นศนูยก์ลางการซอืขายสนิคา้ ทังของทรีะลกึ รา้นอาหาร พพิธิภัณฑ ์เป็นตน้ 

 
นําท่านชม สระนํามงักรดํา หรอืเฮยหลงถัน สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 1737 ในสมัยราชวงศช์งิ ซงึสระนํามังกรดํามีจุดเด่นคอื เป็น
นําทเีกดิจากนําพุอันมีความใสจนมองเห็นพืชใตนํ้าสเีขยีวทีสะทอ้นกับผืนนําราวกับสขีองมรกต นอกจากนีภายในบรเิวณยัง
สถาปัตยกรรมต่างๆ ทีผสมผสานวัฒนธร  รมของชาวฮัน ทเิบต และนาซ ีไวด้ว้ยกันอย่างลงตัว ทังสะพานหนิโคง้ และศาลา
อันมจุีดเด่นดว้ยมฉีากหลังเป็นภเูขา หลังจากนันนําท่านกลับสูเ่มอืงลเีจยีง 
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คํา บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  
 
พกัท ี FENG HUANG HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทสี ี เมอืงลเีจยีง – อุทยานภูเขาหมิะมงักรหยก (รวมกระเชา้ใหญไ่ป-กลบั) – ชมโชวค์วามประทบัใจลเีจยีง (รวมคา่ชม
โชว)์ – อุทยานนาํหยก – ทะเลสาบไป๋สุย่เหอ และหบุเขาพระจนัทรส์นัําเงนิ – เมอืงเกา่ลเีจยีง  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 นําท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู ่ภูเขาหมิะมงักรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) (ราคาทวัรน์รีวมคา่กระเชา้ไป-

กลบัแลว้) ขนึสูจุ่ดชมววิบนยอดเขาทคีวามสงูกวา่ 3,356 เมตร และสงูกวา่ระดับนําทะเลถงึ 4,506 เมตร เพอืชมววิทวิทัศน์และ
ธรรมชาตบินจุดทีสวยงามทีสุด ตลอดสองขา้งทางทขีนึยอดเขา ท่านจะไดช้นืชมและดมืดํากับความหนาวเย็นของธรรมชาต ิ
ภเูขาหมิะมังกรหยกแหง่นีตังอยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงเกา่ลเีจยีง มเีทอืกเขาทังหมด 13 ลกูโดยยอดเขาทสีงูทีสดุนัน
สงูถงึ 5,596 เมตร เหนือระดับนําทะเล จงึมหีมิะปกคลุมตลอดปี ทวิเขาแห่งนีประกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทังหุบหว้ย 
ธารนํา แนวผา และทุง่หญา้นาซ ีทวิเขาแหง่นเีมอืมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยมังกรกําลังเลอืย สขีาวของหมิะที
ปกคลุมอยู่นันดูราวกับหยกขาว ทตีัดกับสนํีาเงนิของทอ้งฟ้า คลา้ยมังกรขาวบนฟากฟ้า ในกรณีทมีีการประกาศปิดใหบ้รกิาร
กระเชา้ไฟฟ้า อันเนืองมาจาก อาทเิช่น สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ การปิดบํารุงซ่อมแซม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลยีนโปรแกรมไปยัง ทุง่หญา้หยนุซนัผงิ (Yun Shan Ping) หรอื ทุง่หญา้หวนิซนัผงแทน 
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จากนันทําท่านชม โชวจ์างอโีหมว่ (Impression Lijiang) ซงึกํากับการแสดงโดยจาง อ ีโหมว ผูก้ํากับชาวจนีทมีชีอืเสยีง
กอ้งโลก ซงึจาง อ ีโหมว ไดเ้นรมติเวทกีารแสดงกลางแจง้ขนึมาบนความสงูกว่า 3,000 เมตร เหนือระดับนําทะเล โดยมภีูเขา
หมิะมังกรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ ซงึการแสดงนีไดใ้ชนั้กแสดงซงึเป็นชาวบา้นกว่า 600 ชวีติ มาโชวร์อ้ง เตน้ เล่น พรอ้ม
แสง ส ีเสยีง และการแต่งกายแบบสวยงามอลังการ ซงึเนือหาของการแสดงเป็นการเล่าเรืองราว ใหไ้ดร้ับรูถ้งึวถิีชวีติ ความ
เป็นอยู่ ของชนเผ่าต่างๆ ในเมืองลเีจียง ถือว่าเป็นการแสดงโชวก์ลางแจง้ทียงิใหญ่ตระการตาเป็นอย่างยงิ (ในกรณีทสีภาพ
อากาศทําใหโ้ชวไ์ม่สามารถแสดงได ้หรอืมกีารงดการแสดง ขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการ และจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง ณ 
วันเดนิทาง) 
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เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
นําทุกท่านสู ่อุทยานนําหยก (Jade Water Village) เป็นสถานทที่องเทยีวแห่งใหมใ่นลเีจยีง เป็นหัวใจทางดา้นวัฒนธรรม
ของชนเผ่านาซ ีมคีวามกลมกลนืกับธรรมชาตทิีงดงาม ประกอบไปดว้ยประตูสวรรค ์มรีูปปันแกะสลักดว้ยไม ้ ขา้งขวาเป็นพ่อ 
ขา้งซา้ยเป็นแม่ และนําตกมังกรทไีหลไปตามไหล่เขาโดยจะแบ่งไดเ้ป็น 3 ชัน ชนัแรกมชีอืว่ามังกรออกถํา ชันทสีองชอืมังกร
เลน่นํา ชนัทสีามชอืมังกรโบยบนิ และยังมตีน้ไมเ้ทวดา ซงึเป็นทสีักการะบชูาของคนในพนืทนัีนโดยมอีายมุากกวา่ 500 ปี และ
แหล่งนําภายในอุทยานยังมีอุณหภูมทิเีหมาะแก่การเลยีงปลาแซลมอน ทางอุทยานจงึไดนํ้าปลาแซลมอลมาเลยีงไว ้ท่านจะ
เห็นเหลา่ปลาแซลมอนทังสดีําและสทีองวา่ยอยูใ่นสระนําของอุทยาน 
 

 
นําท่านชม ทะเลสายไป๋สุย่เหอ หรอืหุบเขาพระจันทรส์นํีาเงนิ เป็นทะเลสาบสฟ้ีาตัดกับววิตน้ไมท้่ามกลางขุนเขาแห่งหุบเขา
พระจันทร์สนํีาเงนิ ฉากของทะเลสาบคือภูเขาหมิะมังกรหยก ความสวยงามของทะเลสาบแห่งนีคือววินําตกหนิปูนขันบันได
ขนาดเล็กลดลันลงมาอย่างสวยงาม นําทไีหลผ่านหุบเขานีคือนําทีละลายจากหมิะบนยอดเขาหมิะมังกรหยก (ไม่รวมค่ารถ
แบตเตอร)ี 
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ใหเ้วลาอสิระแก่ท่านไดเ้ดนิชม เมอืงเกา่ลเีจยีง (Lijiang Old Town) หรอื เมอืงโบราณตา้เอยีนเจนิ เมอืงเกา่แก่อายุกว่า 
800 ปี ซงึภายในเมืองเก่านันงดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรือนสไตลจ์ีนเก่าแก่ทีหาชมไดย้าก และไดร้ับการอนุรักษ์ไว ้
อย่างด ีบางหลังเหมอืนโรงเตยีมโบราณทเีคยเห็นตามหนังจนียอ้นยุค บา้นเรือนสว่นใหญ่ถูกปรับเปลยีนใหก้ลายมาเป็นรา้นคา้
ขายของมากมาย อิสระชอ้ปปิงสินคา้พืนเมือง และอาหารพืนเมืองต่างๆ ใหทุ้กท่านไดสั้มผัสการชอ้ปปิงทีแตกต่าง 
เปรยีบเสมอืนพาทุกท่านยอ้นเวลากลับไปจนีเมอืสมัยกอ่น 
 

คํา บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  
 
พกัท ี FENG HUANG HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทหีา้ เมอืงลเีจยีง – สนามบนิลเีจยีง ซนัย ี– สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรงุเทพฯ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิลเีจยีง ซนัย ีเพอืเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 
10.00 น. นําท่านเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยเทยีวบนิท ี8L825 
11.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 
 
  
 

หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทําการออกตวัเนอืงจาก 
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทใีชบ้รกิาร 
** หากทา่นท ี 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาพกัเดยีวเพมิ 

ราคาไมร่วมตวั 
เตรอืงบนิ 

06 – 10 พฤษภาคม 2563 
(วนัวสิาขบูชา) 16,999 3,000 11,999 

13 – 17 พฤษภาคม 2563 15,999 3,000 10,999 

20 – 24 พฤษภาคม 2563 15,999 3,000 10,999 

27 – 31 พฤษภาคม 2563 15,999 3,000 10,999 

03 – 07 มถินุายน 2563 
(วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี 16,999 3,000 11,999 

10 – 14 มถินุายน 2563 15,999 3,000 10,999 

17 – 21 มถินุายน 2563 15,999 3,000 10,999 

24 – 28 มถินุายน 2563 13,999 3,000 9,999 

01 -05 กรกฎาคม 2563 
(วนัอาสาฬหบชูา) 15,999 3,000 10,999 

08 – 12 กรกฎาคม 2563 15,999 3,000 10,999 

15 – 19 กรกฎาคม 2563 15,999 3,000 10,999 

22 – 26 กรกฎาคม 2563 15,999 3,000 10,999 

29 ก.ค. – 02 ส.ค. 2563 15,999 3,000 10,999 

05 – 09 สงิหาคม 2563 15,999 3,000 10,999 

12 – 16 สงิหาคม 2563 
(วนัแม)่ 16,999 3,000 11,999 

19 – 23 สงิหาคม 2563 15,999 3,000 10,999 

26 – 30 สงิหาคม 2563 15,999 3,000 10,999 

02 – 06 กนัยายน 2563 15,999 3,000 10,999 

09 – 13 กนัยายน 2563 15,999 3,000 10,999 
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16 – 20 กนัยายน 2563 15,999 3,000 10,999 

23 – 27 กนัยายน 2563 15,999 3,000 10,999 

30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2563 15,999 3,000 10,999 

 
** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท ** 

 
** อตัราน ียงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ ** 

** อตัราน ียงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยนืวซี่าทอ่งเทยีวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/ทรปิ ** 
(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นนั) 

 
 โรงแรมทพีกัอาจมกีารสลบัปรบัเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคํานงึถงึผลประโยชนลู์กคา้เป็นหลกั 

 
** สําหรบัอตัราคา่บรกิารน ีจําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที

กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอื เปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร  
(ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 
** สงัซอืซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทสีนามบนิ ** 

มีจําหน่ายแลว้วันนี TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่ว่าจะเป็น ญปีุ่ น เกาหลใีต ้ฮ่องกง มาเก๊า 
ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านไดต้่อเนืองสงูสดุ 8 วัน หากสนใจสงัซอืซมิกับทาง
บรษัิท กรุณาสงัซอื 3 วนัลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โปรดแจง้และชําระเงนิกับทางเอเจน้ทท์ทีา่นตดิตอ่ซอืทัวรม์า 
 

 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทมี ี  
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.       คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ   
 คา่ทพีักตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทตี่างๆ ตามรายการ    
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์   
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม   
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบุ เช่น ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยนืวซีา่ท่องเทยีวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท  
  ค่าภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจี่าย 3% 
 
เงอืนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทยีวหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านทําจองวันท ี1 กรุณาระเงนิมัดจํา สว่นนีภายในวันท ี3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน โดย
ระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีกําหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรียดเดมิ 
ท่านจําเป็นตอ้งเช็คทวี่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง กรณีทคีณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการใหส้ทิธิ
ลกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ททํีารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนืองจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีนัีงราคาพเิศษ
จํานวนจํากัด 

2. นักท่องเทยีวหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทัวรส์่วนทเีหลอืทังหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทียว
หรอืเอเยน่ตไ์มชํ่าระเงนิ หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่
วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง กรณีทอียูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสมัภาษณว์ซีา่ ททํีาใหท้างบรษัิทไมไ่ดร้ับเงนิตามเวลาทกํีาหนดไม่
วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆทันท ี
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3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 
9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรีัฐบาลประกาศในปีนันๆถือ
วา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลอืน หรอื เปลยีนแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้ี
รายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึ เพอืลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการ
จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆทังสนิ 

2. กรณีนักท่องเทยีวหรือเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทยีวหรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบรษัิทอย่างใดอย่างหนงึ เพอืลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ 
(กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารตา่งๆทังหมด พาสปอรต์หนา้แรก
ของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการ
คนืเงนิคา่บรกิารดังนี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชํีาระแลว้ทังหมด 

** ทังนี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทไีดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทชีําระแลว้เนืองจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทียว 
เชน่ การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพีัก เป็นตน้ ** 
**เนอืงจากราคานเีป็นราคาโปรโมชนั ตัวเครอืงบนิตอ้งเดนิทางตามวันท ีทรีะบบุนหนา้ตัวเทา่นัน จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลยีนแปลง
การเดนิทางใดๆ ทังสนิ ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลยีนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทงัหมดใหก้บัท่านทุก
กรณี** 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอื
ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมดไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ท่าน ขนึไป ในแต่ละคณะ กรณีทมีผูีเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทกํีาหนด ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ เลอืน หรอื เปลยีนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ
ตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทยีวหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีมม่วีี
ซา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่ แตห่ากทางนักท่องเทยีวหรอืเอเยน่ตท์ุกทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิาร
เพมิจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีทีจะใหบ้ริการและ
ดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทลีกูคา้ดําเนนิการยนืวซีา่เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืค่าทัวรท์ลีกูคา้ชําระมาแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนงึ ยกเวน้ใน
กรณีทีวซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนีทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิทังหมด โดยคํานึงถงึประโยชน์ของ
ลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรีัฐบาลประกาศในปีนันๆถอื
วา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั การยนืคํารอ้งขอวซี่า ททีา่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทุกท่าน ไม่จําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์นืรับคํารอ้งขอวซีา่ ยกเวน้สาวประเภทสอง จะตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์นืรับคํารอ้ง

ขอวซีา่ 
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าของสถานทูต โดยประมาณ 7 วัน ทําการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร์ - อาทติย ์ในบางกรณี) ทังนี

ขนึอยูก่ับจํานวนของผูส้มัครในแต่ละชว่งเป็นสําคัญ  
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยืนวซี่าแบบหมู่คณะ โดยทางเจา้หนา้ทีจะเป็นผูก้ําหนดการนัดหมายวันและเวลาการรวบรวมเอกสาร

ประกอบการยนืวซีา่ท่องเทยีวจนี หากท่านไม่สะดวกมาดําเนนิการยนืวซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพอื
กจิธรุะสว่นตัวของท่านในชว่งใดบา้ง ซงึอาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซงึอาจทําใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่
หนังสอืเดนิทางอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาทสีถานทูต) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่น ตังแตขั่นตอนการจอง หรอื กอ่นชําระเงนิมัด
จํา  

4. กรณีทที่านไม่สามารถยืนวซี่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืนก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็น
จะตอ้งชําระคา่ใชจ่้ายทเีกดิขนึตามจรงิทังหมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตัว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไม่ออก เนืองจากท่าน
ยนืหลังคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกตทัิวไปคือ 15 วันทําการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทังนี ขนึอยู่กับจํานวนผูส้มัครในช่วงนันๆ ซงึหากอยู่
ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทยีว ทมีผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

6. หลังจากทผีูส้มัครไดทํ้าการยนืขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมา
ใชร้ะหว่างขันตอนการพจิารณาวซี่าไม่ว่ากรณีใดๆทังสนิ ดังนันหากท่านมคีวามจําเป็นในการใชเ้ล่มฯเพอืเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ที
เป็นกรณีพเิศษ เพอืวางแผนล่วงหนา้ กรณีทตีอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหวา่ง
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ขันตอนการพจิารณาวซีา่ อาจทําใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่ และ ทา่นจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม ่นันหมายถงึจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียม และ 
คา่บรกิารใหมทั่งหมด โดยคํานงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นสําคัญกอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีทที่านมวีซีา่ท่องเทยีวเชงเกน้ชนดิทสีามารถเขา้ออกไดห้ลายครังโดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทยีวกับ
คณะนี สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นันถูกใชม้าแลว้ตามเงอืนไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนันๆมาก
ทสีดุ มากอ่นแลว้อย่างนอ้ยหนงึครัง หากไม่เป็นไปตามเงอืนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไม่รับผดิชอบ
เกยีวกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทจีะเกดิขนึในทุกกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศ
ปลายทาง  

8. กรณีททีา่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทสีามารถเขา้ออกไดห้ลายครงั และยังไม่หมดอาย ุจําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิท่องเทยีวเทา่นัน โดย
จะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีมีอายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซี่าชนิดทีอนุมัตโิดยระบุวันที
สามารถพํานักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกวา่กําหนดทอีนุมัตใินหนา้วซีา่ ทังนี ขนึอยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง กรุณาสง่หนา้วี
ซา่และหนา้ทมีกีารประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหกั้บเจา้หนา้ทตีรวจสอบเพอืความถูกตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงอืนไขและลูกคา้ยนืยัน
เดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไม่รับผดิชอบเกยีวกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ่้ายทีจะเกดิขนึในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์าย
การบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นืองจากอายุหนังสือเดนิทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง และ ถูก
สง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูก
ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิ
ทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซงึขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในสว่นนีเพอืใหก้ารยนืคํา
รอ้งในครงัต่อๆไปสะดวกมากขนึ ทังนีขนึอยูกั่บดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทสีถานทูตเป็นสําคัญ 

การเตรยีมเอกสาร เพอืขอยนืวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศจนี 
สําหรบัผูเ้ดนิทางทถีอืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเล่มสเีลอืดหมูเท่านนั) ฉบบั

จรงิ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน และมหีนา้วา่งไมต่าํกวา่ 2 หนา้ 
2. รูปถา่ยส ีใบหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนา้ประมาณ 3 ซม. พนืหลงั

สีขาวเท่านนั จํานวน 2 รูป รูปถ่ายเป็นปัจจุบัน มีอายุของรูปไม่เกิน 6 เดือน 
สถานทูตปฏเิสธไม่รับรูปถา่ยโพลารอย /  รูปถ่ายสตกิเกอร ์/ รูปชดุครุยรับปรญิญา/รูป
ชดุราชการ  / หา้มใสเ่สอืแขนกดุ และหา้มใสเ่สอืสขีาว ทุกชนดิ(เนอืงจากฉากหลังตอ้ง
เป็นสขีาว) หา้มสวมเครอืงประดับทุกชนดิ, หา้มใสค่อนแทรคเลนส,์ หา้มยมิเห็นฟัน, 
เปิดใบหูและหนา้ผากชัดเจน,รูปถ่ายจะตอ้งไม่มเีงาและแสงแทรกบดบังใบหนา้ ไม่มี
จุดสแีดงในดวงตา และจะตอ้งไมม่สีงิสกปรกและรอยขดีขว่นใด ๆ ทงัสนิ. 

 
 

3. แบบฟอร์มกรอกขอ้มูลวซี่าประเทศจีน กรุณากรอกรายละเอยีดทีถูกตอ้งและชัดเจน
โดยครบถว้น 

 
แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวซีา่ประเทศจนี 

 
** กรุณากรอกขอ้มลูทงัหมดใหค้รบถว้น เพอืประโยชนใ์นการขอวซีา่ของทา่นเอง ** 

 
ชอื-นามสกลุ (สะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 
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□ หมา้ย □ หยา่    
ทอียูต่ามทะเบยีนบา้น..................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.์............................... โทรศัพทบ์า้น......................................เบอรม์อืถอื....................................... 
ทอียูท่สีามารถตดิต่อได ้(กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น).......................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.์.............................. เบอรโ์ทรศัพท.์....................................... เบอรม์อืถอื.................................... 
ชอืสถานททีํางาน / สถานศกึษา..............................................................ตําแหน่งงาน..................................... 
ทอียูส่ถานททํีางาน / สถานศกึษา................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย ์...............................................โทรศัพท.์.............................................................. 
 
  *** ในกรณีทเีกษยีณอายุ กรุณาระบชุอื และ ทอียู ่สถานททีํางาน เนอืงจากเป็นเงอืนไขของสถานทูต ***  
ชอืสมาชกิในครอบครวัพรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์
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  ชอื-สกลุ ...................................................อาชพี......................................ความสมัพันธ ์....................... 
          เบอรโ์ทรศัพท.์................................... 
  ชอื-สกลุ ...................................................อาชพี......................................ความสมัพันธ ์....................... 
          เบอรโ์ทรศัพท.์................................... 
ชอืผูต้ดิตอ่ได ้(กรณีฉุกเฉนิทไีมไ่ดเ้ดนิทางกบัทา่น) ชอื-สกลุ........................................................................... 
เบอรโ์ทรศัพท.์.........................................ความสมัพันธ.์................................................... 
 

(กรณุาแจง้เบอรท์สีามารถตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก เนอืงจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 
 

4. สําเนาสตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตํุากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 
 
 
 

เอกสารเพมิเตมิกรณีเป็นเด็กอายตุํากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์  
 หากเด็กเดนิทางกับพ่อหรอืแม่ คนใดคนหนงึ ตอ้งมีหนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศ จากทางเขตหรอื

ทวี่าการอําเภอ (ฉบับจรงิเท่านัน) โดยเอกสารใหร้ะบุว่า อนุญาตใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธว์่า
เป็นอะไรกันอยา่งชดัเจน 

 หากเด็กเดนิทางคนเดยีว หรอืกับบคุคลทสีาม ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมจากพ่อและแม ่ 
ใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศได ้จากทางเขตหรอืทวี่าการอําเภอ (ฉบับจรงิเทา่นัน) โดยเอกสารใหร้ะบวุา่ อนุญาตใหเ้ดนิทางไป

ตา่งประเทศกับใคร และระบคุวามสัมพันธว์่าเป็นอะไรกันอยา่งชดัเจน 
 กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนงึ  
- ใบสําเนาบันทกึการหยา่ทรีะบวุ่าบตุรอยูใ่นการดแูลของใคร 
- เอกสารการปกครองบตุร (ป.ค.14) ฉบับจรงิเทา่นัน 
 กรณีบตุรบญุธรรม 
- ใบจดทะเบยีนรับบตุรบญุธรรม จากทางเขตหรอืทวีา่การอําเภอ 
 สําเนาหนา้พาสปอรต์ หรอื สําเนาบัตรประชาชน ของบดิามารดา 
 กรณีมกีารเปลยีนชอื-นามสกลุ แนบใบเปลยีนชอื-ใบเปลยีนนามสกลุ 

 
หมายเหต ุ: 

 กรณีเป็นสาวประเภทสอง  ) ลักษณะการแตง่กายเป็นสตร ี(ตอ้งยนืหนังสอืรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ) ,จดหมายชแีจงตนเอง 
และสมดุบัญชเีงนิฝากตัวจรงิพรอ้มสําเนายอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งไปแสดงตัว ณ วันยนืวซีา่จนี และสามารถพํานักอยูใ่นประเทศจนีไดไ้ม่
เกนิ 7 วันเทา่นัน 

 กรณีชาวตา่งชาตทิทํีางานหรอืพกัอาศยัในประเทศไทย ตอ้งยนื ใบอนุญาตทํางาน (ถา้ม)ี, จดหมายชแีจงตนเองพรอ้ม
รายละเอยีดทอียู่ทชีัดเจน สําเนาสมดุบัญชหีรอื สเตทเมน้ ยอ้นหลัง 6 เดอืน (ในบางกรณีอาจตอ้งไปแสดงตัวทสีถานทตู) โดยมี
คา่บรกิารเพมิ 1,000 บาท  

 ผูถ้อืหนังสอืเดนิทางต่างชาตจิะตอ้งทํา Re-Entry Permit ดว้ยตนเองกอ่นสง่เอกสารเพอืยนืวซีา่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมร่ับยนืวซีา่กรณีดังนี  
- หนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เลม่สเีหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเองทสีถานทตูจนีโดยตรง / กรณีเป็น 

พระภกิษุหรอืสามเณร 
 ผูท้ปีระสงคใ์ช ้หนังสอืเดนิทางราชการ หรอืใชบั้ตร APEC ในการเดนิทาง ไม่ตอ้งทําวซีา่จนี แตท่่านจะตอ้ง รับผดิชอบในการขอ

อนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 
 

** รายละเอยีดเอกสารการยนืขอวซี่าทไีดก้ลา่วมาน ีเป็นเพยีงขอ้มลูเบอืงตน้ททีางบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําขนึจากประสบการณ์และ
ระเบยีบของสถานทตูฯ ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ดีุลยพนิจิ

ของประเทศปลายทางเป็นผูดํ้าเนนิการ ** 
 

** เอกสารทใีชใ้นการทําวซีา่กรุป๊ สามารถเปลยีนแปลงไดต้ลอดเวลา ทงันขีนึอยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้เมอืงนนัเป็นผูก้ําหนด จงึ
อาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอนืๆเพมิเตมิกะทนัหนั ** 

 
เงอืนไข และ ขอ้ควรทราบอนืๆ ทวัไป ททีา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีสําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเท่านัน 
2. ทัวรน์ีขอสงวนสทิธสํิาหรับผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํีาตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน กรณีททีา่นถอืหนังสอืเดนิทาง

ราชการ  (หนา้ปกสนํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงคเ์พอื
การท่องเทยีว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชอืมโยงเกยีวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอนืๆ หากไม่ผ่าน
การอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์ เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทังฝังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง
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บรษัิทขอสงวนสทิธใินการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจะเกดิขนึในส่วนนี และ ทัวร์นีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วม
เดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทังหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้ก่ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมือง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือทังหมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่า
กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกุล คํานําหนา้ชอื เลขทีหนังสอืเดนิทาง 
เลขทวีซีา่ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเยน่ตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหกั้บ
ทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทเีหลอืทังหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนี ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทไีม่ไดเ้กดิจากความผดิของทาง
บรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิอบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีีการเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครอืงบนิ ค่าภาษีนํามัน ค่าภาษี
สนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ ททํีาใหต้น้ทนุสงูขนึ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหค้ําสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจ
ของบรษัิทกํากับเทา่นัน 

9. นักท่องเทยีวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสัิยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตุทเีกยีวขอ้งกับ
ทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภัิยทไีม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนื
คา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทบีรษัิทยังไม่ไดช้ําระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแก่คูค่า้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชนิ และรวมกันทุกชนิไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีกําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน 

11. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลด
ใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน 

12. คณะทัวร์นี เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซงึ
บางสว่นของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเทยีวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณีททีา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารส่วน
ใดส่วนหนึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพมิเตมิขนึตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทเีกดิเหตกุารณ์นีขนึ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 
 

 


