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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 

 เมนูพเิศษ ลิม้รส อาหารจนีกวางตุง้ / สกุ ีป้ลาแซลมอน / สกุ ีเ้ห็ด 

 พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 4 ดาว ทกุคนื !!!! 

 ไมล่งรา้น !!! ไมข่ายออพช ัน่ !!!! 

การนัต ี

10 คนออก

เดนิทาง !!! 
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โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ -สนามบนิลีเ่จยีง - ตา้หลี ่(2.30 HR) -HOTEL 

( 8L826: 13.15-16.30 ) 

   Regent Hotel 5* 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 

เมอืงโบราณตา้หลี ่- ผ่านชมเจดยีส์ามองค ์– เมอืงจง

เตีย้น (แชงกรลี่า) - ระหว่างทางแวะชมช่องแคบเสอื

กระโจน - เมอืงเกา่แชงกรลีา่ 

   
Grace Hotel 4* 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
วดัลามะซงจา้นหลนิ (รวมรถแบตเตอรี)่ - เมอืงลีเ่จยีง - 

เมอืงเกา่ซูเ่หอ - สระมงักรด า 

   Feng Huang Hotel 

4* หรอืเทยีบเทา่ 

4 

อุทยานภูเขาหมิะมงักรหยก (รวมกระเชา้ใหญ ่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) 
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หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง และขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ

เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจาก หากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ

เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่สายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น

เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่

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

ในความไมส่ะดวก 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิลีเ่จยีง 
10.00 น. คณะพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิกรุงเทพฯ อาคารผู ้โดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 6 

เคานเ์ตอร ์สายการบนิ LUCKY AIR โดยมเีจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและชว่ยท่าน

จัดการดา้นเอกสาร และสมัภาระในการการเดนิทางจนเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

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

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิประมาณ 2.15 ชม.) 

 มบีรกิารน า้ดืม่ 1 ขวด บนเครือ่ง แต่ไม่รวมอาหาร ทางสายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารบน

เครือ่ง 

16.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิลีเ่จยีงซานยี ่ประเทศจนี น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงและรบั

กระเป๋า  

เวลาทีจ่นีเร็วกวา่ไทย 1 ช ัว่โมง กรณุาปรบัเวลาของทา่น เพือ่ใหต้รงตามเวลานดัหมาย 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงตา้หลี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) เขตปกครอง

ตนเองทางตะวันตกเฉียงใตข้องจีน ในมณฑลยูนนานตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉาง

ซานทีร่ะดับ 1,975 เมตร 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนัน้ น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก 

ทีพ่กั  REGENT HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงตา้หลี)่ 
 

วนัที ่2 เมอืงโบราณตา้หลี ่– ผ่านชมเจดยีส์ามองค ์- เมอืงจงเตีย้น (แชงกรลี่า)+

ระหวา่งทางแวะชมชอ่งแคบเสอืกระโจน-เมอืงเกา่แชงกรลีา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านชม เมอืงโบราณตา้หลี ่(Ancient Town of Dali) สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบ

ของ เมืองไท่เหอ อันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจา้ มีประวัตศิาสตร์ยาวนานกว่า 

1000 ปี มกี าแพงเมอืงทีส่วยงาม บนก าแพงยังมหีอซึง่ม ีป้ายหนิแกะสลกัค าวา่ "ตา้หลี"่ หาก

ท่านมาถงึจุดนี้ เสมือนว่า ท่านไดม้าถึงอาณาจักรน่านเจา้แลว้ ภายในเมืองโบราณยังมีสินคา้

พื้นเมอืงใหท้่านไดซ้ือ้หา เพื่อเป็นของฝากไดอ้ย่างจุใจ ผา่นชม ดา่นเจดยีส์ามองค ์อัน
เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงตา้หลีท่ีโ่ดดเด่นงดงามอยู่รมิทะเลสาบเอ๋อไห ่ประกอบดว้ยเจดยีส์ขีาว

สวยงาม 3 องค ์
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (3) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจงเตีย้น (แชงกรลีา่) ซึง่อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑล
ยูนนานซึง่มีพรมแดนตดิกับอาณาเขตหนาซ ีของเมืองลี่เจียง และอาณาจักรหยี ของเมืองหนิง

หลาง สถานทีแ่หง่น้ีจงึไดช้ือ่ว่า “ดนิแดนแหง่ความฝนั” ระหวา่งทาง น าทา่นแวะชม หูเ่ทีย่วเสยี 

หรอื ชอ่งแคบเสอืกระโจน เป็นร่องน ้าเชีย่วในหุบเขาทีม่คีวามยาวตอ่เน่ืองกันถงึ 25 กม. 
มแีกง่อันตรายถงึ 18 แห่ง จงึไม่มใีครกลา้ล่องแกง่ในแถบนี้ จุดแคบทีสุ่ดวัดได ้30 เมตร และเป็น
ช่องแคบที่ลกึที่สุดในโลก คือประมาณ 3,900 เมตร ตามต านานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสอืน้ี

สามารถกระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มได ้จงึเป็นทีม่าของ "ชอ่งแคบเสอืกระโจน" 

 

จากนัน้เดนิทางต่อสู ่เมอืงโบราณแชงกรลีา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.) เป็น
ศูนยร์วมของวัฒนธรรมชาวทเิบตลักษณะคลา้ยชมุชนเมอืงโบราณทเิบตซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของ
คนพืน้เมอืงและรา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึมากมาย 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (4) 

ทีพ่ัก  GRACE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที ่3 วดัลามะซงจา้นหลนิ (รวมรถแบตเตอรี)่ - เมอืงลีเ่จยีง - เมอืงเกา่ซู่เหอ - สระ

มงักรด า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัลามะซงจา้นหลนิ (รวมรถแบตเตอรี)่ เป็นวัดใหญ่ที่ส าคัญของ
เมอืงแชงกรลี่า อยู่ห่างจากตัวเมอืงจงเตีย้นไปทางเหนือประมาณ 5 กโิลเมตร วัดนี้สรา้งในสมัยทะ
ไลลามะองคท์ี ่5 ในชว่งศตวรรษที ่18 สมัยจักรพรรดิค์ังซ ีแห่งราชวงศช์งิ สรา้งจ าลองแบบจาก
พระราชวังโปตาลา (Potala) ในกรุงลาซา (Lhasa) มาไว ้เป็นวัดนกิายลามะแบบธเิบตทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในมณฑลยูนนาน อายุเกา่แกก่ว่า 300 ปี และในยามเทศกาล ชาวทเิบตทีน่ี่ยังคงรักษาประเพณีที่
จะจัดขึน้ตามวัดส าคัญๆ เหลา่น้ี ดว้ยการเตน้ระบ าหนา้กากและเป่าแตรงอน 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (6) เมนูพเิศษ…สกุีป้ลาแซลมอน 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลีเ่จยีง (Lijiang) เขตการปกครองทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงไดร้ับการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็น มรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในปี 1997 จากองคก์ารยูเนสโก พื้นทีแ่ห่งนี้มปีระวัตศิาสตรเ์กา่แก่ยาวนานหลายรอ้ยปี 

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

นาท)ี อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรียกกันว่า 

สวนยูว้ฉวน ตัง้อยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัว

เมือง เก่าลี่ เจียงไปทางทิศ เหนือประมาณ 1 
กโิลเมตร เเละทางยูเนสโก ยกใหเ้ป็นมรดกโลกอกี
ดว้ย โดยสระน ้ ามังกรน้ีสรา้งขึ้นสมัยราชวงศ์ชงิ 

(เเมนจู) จุดเดน่ของทีน่ ีค่อื ความใสของน า้ทีใ่ส

ราวกบัมรกต สระน ้ามังกรด า เเห่งนี้มเีรือ่งเล่าขาน

ต่อต่อกันมาว่า ในอดตีมคีนพบเห็นมังกรด าปรากฏ
กายใตน้ ้าบา้ง ผุดขึน้มาจากสระน ้าบา้ง บรรยากาศ
ภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามดว้ยบึงน ้ าใส
สะอาดสะทอ้นภาพทวิทัศน์ของเทือกเขาหมิะมังกรหยกไดอ้ย่างชัดเจน ว่ากันว่าทวิทัศน์ของ
เทอืกเขาหมิะมังกรหยกทีม่องจากบรเิวณ สระมังกรด าเป็นหนึง่ในทวิทัศนท์ีง่ดงามทีส่ดุของจีน 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (7) 

ทีพ่ัก  FENG HUANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที ่4 อุทยานภูเขาหมิะมงักรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลบั) ชมโชวค์วาม

ประทบัใจลีเ่จยีง (โชวจ์างอีโ้หมว) - อุทยานน า้หยก – หุบเขาพระจนัทรส์นี า้

เงนิ – เมอืงเกา่ลีเ่จยีง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

น าทา่นสู ่อทุยานภเูขาหมิะมงักรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) หรอื อวี้

หลงเซีย่ซาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)  ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงเกา่ลี่

เจียง เป็นภูเขาสูงที่ตัง้ตระหง่าน ซึง่มีหมิะปกคลุมอยู่ตลอดทัง้ปี ทวิเขาแห่งน้ีประกอบไปดว้ย
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ทัง้หุบหว้ย ธารน ้า แนวผา และทุ่งหญา้น่าซี ทิวเขาแห่งน้ีเมื่อมองจาก
ระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยมังกรก าลังเลือ้ย สขีาวของหมิะทีป่กคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยก
ขาว ที่ตัดกับสนี ้าเงนิของทอ้งฟ้า คลา้ยมังกรขาวบนฟากฟ้า ทวิเขาแห่งน้ีจงึไดช้ือ่ว่า ภูเขาหมิะ
มังกรหยก นักท่องเทีย่วสามารถน่ังกระเชา้ไฟฟ้า ขึน้สู่จุดชมววิบนยอดเขาทีค่วามสูงกว่า 3,356 
เมตร และสูงกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 4,506 เมตร เพื่อชมววิทวิทัศน์และธรรมชาตบินจุดทีส่วยงาม
ที่สุด ตลอดสองขา้งทางที่ขึน้ยอดเขา ชืน่ชมและดื่มด ่ากับความหนาวเย็นของธรรมชาต ิอีกทัง้
ภเูขาหมิะมังกรหยกแหง่น้ี ยังเป็นทีม่าของต านาน ชนเผา่น่าซ ีทีอ่าศัยอยูใ่นเขตทีร่าบแถบน้ีมานาน
นับพันปี ทวิเขาแห่งน้ีมพีัมธุพ์ชืปกคลมุอย่างหนาแน่น ชว่งฤดูใบไมผ้ล ิดอกไมป่้าจะผลบิานมสีสีนั

ตระการตา ผูค้นจะพากันตอ้นสัตวเ์ลีย้ง พวก แพะ แกะ และจามรีเพื่ออกมากนิหญา้ (ราคาทวัร ์

รวมกระเชา้ไป-กลบัแลว้)     
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จากนั้นน าท่าน ชม IMPRESSION LIJIANG ผูก้ ากับชือ่กอ้งโลก จางอวี้ โหมว ไดเ้นรมติให ้

ภเูขาหมิะมังกรหยกเป็นฉากหลังและบรเิวณทุง่หญา้เป็นเวทกีารแสดง ใชนั้กแสดงกวา่ 600 ชวีติ  

***โปรดทราบ !!  โชว ์IMPRESSION LIJIANG หากมกีารปิดการแสดงในวันนัน้ๆ หรือปิด

การแสดงในช่วงฤดูหนาว ไม่ว่าจะดว้ยกรณีใดๆท าใหเ้ขา้ชมไม่ได ้ผูจ้ัดรับผดิชอบเพียงจัดโชว์

พื้นเมือง LIJIANG LISHUI JINSHA (ในโรงละคร) แทนใหเ้ท่านั้น โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ และไมม่กีารคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้***  

     
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (9) เมนูพเิศษ…สกุีป้ลาแซลมอน 

น าท่านสู่ อุทยานน า้หยก (Jade Water Village) หรือ หมู่บา้นน า้หยก (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 45 นาท)ี ตัง้อยู่บริเวณ

เชงิเขาหมิะมังกรหยก ดา้นทศิเหนือของเมอืง
ลี่เจียงห่างจากตัวเมืองลี่เจียง 15 กโิลเมตร 
เป็นหมู่บา้นพื้นเมอืงเล็ก ๆ ท่ามกลางทวิทัศน์
สวยงามตามหลัก ฮวงจุย้  (ดา้นหนา้มีน ้ า 
ดา้นหลังมภีูเขา) น ้าทีน่ี่จะเป็นน ้าใสทีม่สีเีขยีว
คลา้ยหยก จนเป็นทีม่าของหมู่บา้นน ้าหยก น ้า
ทีไ่หลมาทีห่มูบ่า้นนัน้มทีีก่ าเนดิมาจากน ้าผุบน
ภูเขาใตต้น้ไมย้ักษ์อายุกว่าพันปี สองตน้ 
ปัจจุบันหมู่บา้นน ้าหยกไดร้ับการขึน้ทะเบียน
เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วระดับ 4 A ของจนี  

น าท่านชม หุบเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ แหง่เมอืงแชงกรลีา่ มคีวามสงูกว่า 4,500 เมตร 

จากระดับน ้าทะเล ประกอบดว้ย 13 ยอดเขา เรียงรายต่อกันลักษณะคลา้ยมังกร เป็นหุบเขาที่มี
ทัศนียภาพงดงามมาก ไดร้ับการขนานนามว่าเป็น หนึ่งสวรรคบ์นดนิ อกีจุดชมววิ ภูเขาหมิะมังกร
หยกที่ความสูงระดับ 4,506 เมตร ท่านจะไดส้ัมผัสความหนาวเย็นและยิง่ใหญ่ของภูเขาแห่งน้ี 
บรเิวณเขามตีน้ฉ าฉายนูนานทีม่ ีอายกุวา่พันปีเทอืกเขานี้หากมองดูแลว้ลักษณะคลา้ยมังกรนอนอยู่
บนกอ้นเมฆ จงึเป็นทีม่าของชือ่เทอืกเขา  
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จากนัน้น าท่าน เมอืงโบราณลีเ่จยีง (Ancient Town of Lijiang) เมอืงเกา่กว่า 800 ปี 

ทีม่สีถาปัตยกรรม ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมแตกต่างไปจากเมอืงโบราณอืน่ๆ ของจนี เนื่องจาก
เป็นเมอืงทีเ่ป็นทีต่ัง้รกรากของชาวหน่าซ ีหรอืนาซ ีมาตัง้แต่สมัยโบราณ เมอืงน้ียังไดร้ับการขนาน

นามว่า "เวนสิแหง่ตะวนัออก" และเป็นเมอืงมรดกโลกอกีดว้ย และเมอืงโบราณลีเ่จยีงเองก็ยังคง

รักษาความงามในอดตีไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีมทีางเดนิทีปู่ดว้ยหนิอัดแน่น อาคารไมแ้บบจนีโบราณ ล า

ธารทีไ่หลผ่านเกอืบทุกหลังคาเรอืน สะพานโคง้หนิเกา่แก ่ตน้หลวิรมิล าธารทีก่ ิง่ใบลู่ไหวไปตาม

สายลม ถนนแตล่ะสายในเขตเมอืงเกา่จะมาบรรจบกนัที ่ตลาดสีเ่หลีย่ม “ซือ่ฟางเจยี” ศนูยก์ลาง

การซือ้ขายสนิคา้  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (10) 

ทีพ่ัก  Feng Huang Yang Sheng Hotel ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
 

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิลีเ่จยีงซานยี ่เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

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

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิประมาณ 2.25 ชม.) 

 มบีรกิารน า้ดืม่ 1 ขวด บนเครือ่ง แตไ่มร่วมอาหาร ทางสายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหาร

บนเครือ่ง 

11.25 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ส าคญั  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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หมายเหต.ุ.. การจ าหน่ายสนิคา้ประเภทขนม ของฝากของไกดท์อ้งถิน่หรอืหัวหนา้ทัวรเ์ป็นกจิกรรมสว่นตัวทีไ่ม่ได ้

เกีย่วขอ้งกบับรษัิททัวรแ์ตป่ระการใด การอดุหนุนสนิคา้เป็นไปตามความสมัครใจและความพงึพอใจของทา่น  หาก
เกดิกรณีสนิคา้ทีไ่ดร้ับไม่ตรงกับทีส่ั่งไว ้หรือจ านวนสนิคา้ไม่ตรงกับทสีั่ง หรือไม่ไดร้ับความสะดวก กรุณาตดิต่อ
ไกดผ์ูข้ายโดยตรง หรือผ่านหัวหนา้ทัวรเ์ท่านัน้  บรษัิทฯ ไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใด ๆ กับการจ าหน่ายขนมบนรถของ
ไกดแ์ละหัวหนา้ทัวรท์ัง้ส ิน้  ทางบรษัิทฯ ของสงวนสทิธิใ์นการรับเปลีย่นหรอืคนืสนิคา้แทนไกดท์อ้งถิน่ในทกุกรณี 
 

เงือ่นไขและราคา 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 และไกดท้์องถิ่น คนละ 300 หยวน (1,500 บาท) /ทริป/ท่าน 

ส่วนค่าทปิหัวหน้าทัวรไ์ทย ท่านละ 300 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กช าระค่าทปิเท่าผู้ใหญ่) 

ราคาส าหรับลูกค้าทีไ่ม่ต้องการต๋ัวเครื่องบนิ หักค่าต๋ัวออกคนละ 3,500 บาท 

ราคาเด็กทารก (อายุไมถ่ึง 2 ปีบริบูรณ ์นับจากวันเดินทางกลับ) ราคาคนละ 4,000 บาท 
 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั และ ค่าภาษีสนามบินทกุแห่ง  

✓ ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ ( หอ้งพกัได ้2 ท่าน ในกรณีที่เดินทางดว้ยกัน 3 ท่าน ทางโรงแรมจดัหอ้งพกัใหท้่านแบบ 2 เตียง

และมีเตียงเสรมิใหท้่าน 1 เตียง ) 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเที่ยวตามที่รายการระบุ 

✓ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามที่รายการทวัรร์ะบุ 

✓ ค่าประกันอุบตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตุ

วงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์

✓ กระเป๋าเดินทางน า้หนกัตามที่สายการบินก าหนด ท่านละ 20 กิโลกรมั 
 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

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

วันท าการ ท่านละ 3,000 บาท (ในกรณีที่ทางสถานทูตมีการปรับราคาค่าวีซ่าเดี่ยว ทางบริษัทขอปรับเปล่ียนค่าวี

ซ่าตามประกาศการเปล่ียนที่สถานทูตก าหนด) **กรุณาเผื่อเวลาในการส่งเอกสารให้ทางบริษัทจัดเตรียมเพ่ือย่ืน

วีซ่าด้วย** 

 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีทกุรายการคิดจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

 กรุณาเตรียมค่าทปิไกดท้์องถ่ิน และคนขับรถ รวม 300 หยวน หรือ 1,500 บาท ต่อคน (เด็กช าระทปิเท่าผู้ใหญ่) 

 ค่าทปิของหัวหน้าทัวรไ์ทย 300 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทปิเท่าผู้ใหญ่) 

 ค่า VAT 7% หกัภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงินที่ถกูตอ้ง จะตอ้งบวกค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม และหกั ณ 

ที่จ่าย จากยอดขายจริงทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบริษัทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้ับ

บรษิัททวัรเ์ท่านัน้ 

 ค่าทัวรช์าวต่างชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาค่าทัวรป์กติ 
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เงือ่นไขการท าการจอง และช าระเงนิ 

1. ในการจองครัง้แรก ช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด (ภายใน 3 วัน หลังจากท าการจอง) พรอ้มสง่ส าเนาหนงัสือ
เดินทาง ใหก้บัเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย 

2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จ านวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสารที่ให้

กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ใหก้ับเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิ่ม 

1,500 บาท (อตัราดงักลา่วขา้งตน้ ส  าหรบัผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านัน้) 
3. ช าระส่วนทีเ่หลือ ก่อนเดินทาง 20 วัน (ไม่นบัรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 
 

เงือ่นไขการจอง และยกเลิกทัวร ์  

1. แจง้จ านวนผูเ้ดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ างวดแรก ท่านละ 10,000.- บาท ขึน้อยู่กับโปรแกรมทวัรท์ี่ท่านเลือกจอง หากท่าน
ยกเลิกหลงัการช าระค่ามัดจ าแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่ามัดจ าใหท้่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาใช้
สิทธิ์แทนได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายใดๆ 

2. ช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วนั หากท่านยกเลิกหลงัการช าระค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่า
ทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนใหท้่านในทกุกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาใชส้ิทธิ์แทนได ้โดยเสียค่าใชจ้่ายบางสว่นเพิ่ม เช่น 
ค่าวีซ่าส  าหรบัผูท้ี่มาแทนท่าน และค่าเปลี่ยนชื่อที่ตอ้งจ่ายใหก้ับสาการบิน 

3. เม่ือท่านเลือกวนัเดินทาง และไดว้างเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมดแลว้ ท่านไม่สามรถเลื่อนการเดินทางได ้หรือเปลี่ยนโปรแกรมทวัร์
ได ้การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทวัรเ์ท่ากบัการยกเลิกทวัร ์ซึ่งทางบรษิัทฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร ์หรือเงินมดัจ าทวัรใ์หท้่านได ้

 

เอกสารในการยืน่วีซา่เด่ียว 
 

เอกสารในการท าวีซ่าจีนส าหรับหนังสือเดินทางไทย  

1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนงัสือเดินทางตอ้งไม่มีการ ช ารุดใดๆ ทัง้สิน้ ถา้เกิดการช ารุด เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอ

ออกนอกประเทศของท่านได ้

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม 

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

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

ลกูไม ้สายเด่ียว ชดุราชการ ชดุยนูิฟอรม์ชดุท างาน ชดุนกัเรียน นกัศกึษา), หา้มใสแ่วนตาสีด า หรือกรอบแว่นสีด า, หา้มสวมใส่

เครื่องประดบัทกุชนิด เช่น ต่างห ูสรอ้ย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลดั เป็นตน้  

รูปตอ้งเห็นคิว้ และใบหทูัง้ 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 

รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟจูิเท่านัน้ และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์ 

รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  

**ท่านที่ประสงคใ์ช้รูปถ่ายข้าราชการในการย่ืนวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ง

หนังสือเดินทาง 
4.  เอกสารทีใ่ห้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร ์(กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบ เพ่ือประโยชนข์องตัวท่านเอง)  

5.  กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพิ่มเติม จากขอ้ 1-3 ดงันี ้
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• เดินทางพรอ้มพ่อแม่ / เดินทางพรอ้มพ่อ หรือ แม่   

o ส าเนาสติูบตัร (ใบเกิด) ทัง้นีก้รณีเด็กอายตุ ่ากว่า 6 ปี ตอ้งใชส้ติูบตัร (ใบเกิด) ตวัจรงิ 

o ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 

o ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

o กรณีชื่อไม่ตรงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี่ยนชื่อ 

• เดินทางพรอ้มญาติ  

o ส าเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทัง้นีก้รณีเด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ตอ้งใชส้ติูบตัร(ใบเกิด) ตวัจรงิ 

o ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 

o ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

o กรณีชื่อไม่ตรงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี่ยนชื่อ 

o ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าที่เขตหรืออ าเภอเท่านัน้ 

6.  ผูเ้ดินทางที่ชื่อเป็นชาย แต่รูปร่าง หนา้ตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเ้อกสารเพิ่มเติม จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

1. หนงัสือรบัรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจรงิเท่านัน้  

2. หนงัสือชีแ้จงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิเท่านัน้ 

3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขัน้ต ่า 100,000 บาท 

4. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 

5. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูร้บัย่ืนวีซ่าที่ศนูยย์ื่นวีซ่าจีนในวนัยื่นวีซ่า 

7.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ ใชเ้อกสารเพิ่มเติม จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

1) ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตัวจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต ่ากว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ได้

ท างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 

2) หนงัสือรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มีตราประทบัและลายเซ็น 

3) ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขัน้ต ่า 100,000 บาท 

4) กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีทีท่างบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 

➢ หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,210 บาท 

➢ หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท้ี่เจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย) 
 

ประเทศทีไ่ม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้  

ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก 

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

นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8.  กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนื่องจากผูเ้ดินทาง 

จะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทตูจีน และตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการยื่นวีซ่า 
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9.  เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 

อย่าง น้อย 10 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดท าความเขา้ใจ ศูนยย่ื์นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของ

สถานทตู และบางครัง้บรษิัททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการท าวีซ่าจีน ท่านจะต้อง

รบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / 

ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่าง

นอ้ย 2 อาทิตย ์
 

กรณีคณะออกเดินทางได้  

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 

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

ก่อนวนัเดินทาง 
 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษัทฯ หรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรือ
จากอบุตัิเหตตุ่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านไดช้ าระไว้
แลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่
ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการทัวรน์ีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดร้บัการยืนยนัที่นั่งจากสายการบิน และ
โรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน บรษิัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษิัทฯจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมาทดแทน โดยขอสงวนสิทธิ์การจดัหานี ้
โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

8. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิ่มจากท่าน เฉพาะกรณีที่ท่านไม่สามารถไปเขา้ชมรา้นจ าหน่ายสินคา้พืน้เมือง
ตามโปรแกรมทัวร ์เช่น รา้นบัวหิมะ รา้นหยก รา้นผา้ไหม รา้นใบชา และรา้นไข่มุก ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและสรา้ง
รายไดใ้หท้อ้งถิ่นขององคก์ารท่องเที่ยวทอ้งถิ่น เพราะการเขา้ชมรา้นคา้เหล่านีจ้ะไดร้บัการสนบัสนนุค่าใชจ้่ายบางส่วนจากองคก์าร
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ท่องเที่ยวทอ้งถิ่น ซึ่งมีผลท าใหค้่าทวัรท์ี่ท่านจ่ายถูกลง  ดงันัน้หากท่านไม่เขา้ชมรา้นใดรา้นหนึ่ง หรือทัง้หมดย่อมส่งผลใหค้่าทัวร ์
แพงขึน้เนื่องทางทวัรไ์ม่ไดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายที่เกิดการเขา้ชมรา้นคา้ฯ   ซึ่งทางบริษัทฯ จ าเป็นตอ้งเรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มจาก
ท่าน  

10. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งซือ้ตั๋วโดยสารรถทัวร์ หรือเครื่องบินภายในประเทศล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ พรอ้มขอ
ค ายืนยนัว่ากรุ๊ปสามารถออกเดินทางไดห้รือไม่ มิเช่นนัน้ทางบรษิัท ฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หนังสือเดินทางทีไ่ม่สามารถใช้เดินทางได้  

• หนังสือเดินทางทีม่ีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน หมายถึงหนงัสือเดินทางที่ใกลจ้ะหมดอายุ หากนบัจากวนัที่ตอ้งใชเ้ดินทางจนถึงวนั
หมดอาย ุถา้นอ้ยกว่า 6 เดือนถือว่าใชเ้ดินทางไม่ได ้ท่านตอ้งไปท าเลม่ใหม่ทนัที 

• หนังสือเดินทางทีช่ ารุด หมายถึงหนงัสือเดินทางที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายหรือช ารุด เช่น หนา้แรกที่มีรูปและรายละเอียดของผู้
เดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแตม้สีหรือหมึกจนท าใหไ้ม่สามารถมองเห็นรายละเอียดไดค้รบถว้น หนา้ในเล่มหนงัสือ
เดินทางขาดหายทัง้หนา้ หรือบางส่วน ใชก้าวติดหนา้ใดหนา้หนึ่งในเล่มจนไม่สามารถเปิดดรูายละเอียดได้ ลว้นถือว่าเป็นหนงัสือ
เดินทางช ารุดที่ไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้ 

หมายเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงขอ้ผิดพลาดในเรื่องเอกสารการเดินทาง ซึ่งอาจยงัผลใหผู้เ้ดินทางไม่สามารถเดินทางตามก าหนดได ้ กรุณาส่ง
หนงัสือเดินทางเลม่จรงิของผูเ้ดินทางมาใหบ้รษิัทฯ ตรวจสอบและจดัเตรียมแบบฟอรม์เขา้ ออกประเทศใหเ้รียบรอ้ย โดยเจา้หนา้ที่จะคืน
หนังสือเดินทางใหท้่านที่สนามบินในวันเดินทาง ส  าหรับท่านผูเ้ดินทางที่ถือหนังสือเดินทางติดตัวไปสนามบินในวันเดินทาง กรุณา
ตรวจเช็คอีกครัง้ก่อนเดินทางไปสนามบิน ว่าไม่หยิบผิดเลม่ ไม่หมดอายุ และไม่ช ารุด บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ หากหนงัสือเดินทาง
ของท่านมีปัญหาดงักลา่วจนท าใหท้่านเดินทางไม่ได ้
 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!  เพือ่ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 
**กรุณากรอกรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพ่ือประโยชนข์องตัวท่านเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

........................รหัสไปรษณีย.์............................. โทรศัพทบ์้าน.........................................มือถือ.................................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณีย ์..........................โทรศัพทบ์้าน........................................ 

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) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที.่...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที่......................เดือน.......................ปี................. 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื่อวันที.่...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที่......................เดือน.......................ปี................. 

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

(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใ์หญ่) 

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 าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พื่อ
ประโยชนข์องตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ทีนี่ ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


