
บินตรงลีเ่จียง แชงกรีลา  4 วัน 3 คืน 

ซุปตาร... ดินแดนในฝน 

กําหนดการเดินทาง เดือนกันยายน 2562 – เมษายน 2563 

NIDN194448



 

 

โดยสายการบนิ LUCKY AIR (8L) 

 บินตรงสูลี่เจียง... เมืองเล็กๆ ทามกลางขนุเขา มีอากาศหนาวเย็นตลอดป 

 ชองแคบเสือกระโจน... สถานที่ทองเที่ยวสาํคัญทีเ่ปนมรดกโลก UNESCO 

 หุบเขาพระจันทรสนี้ําเงิน... ภูเขาสูงมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งป  

 เมืองโบราณลีเ่จียง... มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ป 1997 

 เมนูพเิศษ... สก้ีุปลาแซลมอน  

 มีน้ําด่ืมบริการบนรถบสัวันละ 1 ขวด 

วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ  

พัก 2-3 ทานตอหอง 

(ไมมีราคาเด็ก) 

พักเด่ียว  

(จายเพิ่ม) 

วันที่ 27 – 30 กันยายน 2562 9,888 2,500 

วันที่ 04 – 07 ตุลาคม 2562 10,888 2,500 

วันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2562  

(วันคลายสวรรคต ร.9) 
11,888 2,500 

วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2562 11,888 2,500 

วันที่ 03 – 06 พฤศจิกายน 2562 11,888 2,500 

วันที่ 10 – 13 พฤศจิกายน 2562 11,888 2,500 

วันที่ 17 – 20 พฤศจิกายน 2562 11,888 2,500 

วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2562 11,888 2,500 

วันที่ 01 – 04 ธันวาคม 2562 11,888 2,500 

วันที่ 08- 11 ธันวาคม 2562 

(วันรัฐธรรมนญู) 
12,888 2,500 

วันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2562 11,888 2,500 



 

 

วันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2562 11,888 2,500 

วันที่ 29 ธนัวาคม 62 – 01 มกราคม 63 

(วันขึ้นปใหม) 
13,888 2,500 

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

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

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

วันที่ 26 – 29 มกราคม 2563 11,888 2,500 

วันที่ 02 – 05 กุมภาพันธ 2563 11,888 2,500 

วันที่ 09 - 12 กุมภาพันธ 2563 

(วันมาฆบชูา) 
12,888 2,500 

วันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ 2563 11,888 2,500 

วันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ 2563 11,888 2,500 

วันที่ 01 – 04 มีนาคม 2563 11,888 2,500 

วันที่ 08 - 11 มีนาคม 2563 11,888 2,500 

วันที่ 15 - 18 มีนาคม 2563 11,888 2,500 

วันที่ 22 - 25 มีนาคม 2563 11,888 2,500 

วันที่ 29 มีนาคม – 01 เมษายน 2563 11,888 2,500 

วันที่ 05 – 08 เมษายน 2563 (วันจักรี) 12,888 2,500 

วันที่ 12 - 15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต) 13,888 2,500 



 

 

 
ราคานี้ไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 300 หยวน/ทริป/ทาน   

ในสวนคาทิปหัวหนาทัวรทานละ 300 บาท/ทรปิ/ทาน (เด็กชําระคาทิปเทาผูใหญ) 
 
วันแรก      กรุงเทพมหานคร-ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินลี่เจียงซานยี่-เมืองลี่เจียง 

 

10.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอร W สายการบินลัคก้ี
แอร (8L) โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนําทานโหลดสัมภาระ 

13.15 น. ออกเดินทางสู สนามบินลี่เจียงซานย่ี ประเทศจึน โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L826 (ใช
ระยะเวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที) 
(คาทัวรบริการน้ําด่ืมทานละ 1 ขวด ไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบรกิารจําหนายอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

16.30 น.  เดินทางถึง สนามบินลี่เจียงซานยี่ ประเทศจึน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลวนํา
ทานรับสัมภาระ (เวลาทองถ่ินประเทศจีน เร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
เมืองลี่เจียง เปนเมืองซึ่งต้ังอยูในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเปนถิ่นที่อยูของชาวนาซีถือเปนชนกลุมนอยที่
มีความนาสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชน การมีโครงสรางทางสังคมแบบสตรีเปนใหญ 
นอกจากน้ันยังมีอักษรภาพอันเปนเอกลักษณอีกดวย  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (1)   
ที่พัก โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว  
 

วันที่สอง      ลี่เจียง-จงเต้ียน (แชงกรีลา)-โคงแรกแมน้ําแยงซีเกียง-ชองแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณจงเต้ียน 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
 นําทานเดินทางสู เมืองจงเต้ียน (แชงกรีลา) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ซึ่งอยูทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตนาซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยี
ของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยูหางจากนครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปดวยธรรมชาติที่งดงามของปา
ไมทุงหญาภูเขาทะเลสาบและสัตวนานาชนิด ดวยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แหงน้ีจึงได
ช่ือวา “ดินแดนแหงความฝน” 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  
บาย ระหวางทางแวะชม โคงแรกแมน้ําแยงซีเกียง เกิดจากแมนํ้าแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไหและทิเบต ซึ่งเปนที่

ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไหหลอ แลวหักเสนทางโคงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเปน “โคง
แรกแมน้ําแยงซี”  

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

วันที่ 26 - 29 เมษายน 2563  11,888 2,500 



 

 

 นําทานชม ชองแคบเสือกระโจน ซึ่งเปนชองแคบ
ชวงแมนํ้าแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง(แมนํ้า
ทรายทอง) เปนชองแคบที่มีนํ้าไหลเช่ียวมาก ชวง
ที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตํานานเลาวา 
ในอดีตชองแคบเสือน้ีสามารถกระโดดขามไปยังฝง
ตรงขามได  จึ ง เปนที่มาของ “ชองแคบเสือ
กระโจน” 
นําทานชม เมืองโบราณจงเต้ียน (เมืองโบราณ
แชงการีลา) ศูนยรวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต 
ลักษณะคลายชุมชนเมืองโบราณธิเบต ซึ่งเต็มไป
ดวยรานคาของคนพ้ืนเมือง รานขายสินคาที่ระลึก
มากมาย 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (4)   
ที่พัก โรงแรม GRACE HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่สาม      ภูเขาหิมะสือขา-หุบเขาพระจันทรสีน้าํเงนิ(รวมกระเชา)-จงเต้ียน-ลีเ่จียง-รานบัวหิมะ 

เมืองโบราณลีเ่จียง-** OPTION SHOW : โชวพื้นเมือง Lishui Jinsha (โชวลี่สุยจินซา)** 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
นําทานเดินทางสู ภูเขาหิมะสือขา เปนที่ต้ังของ หุบเขาพระจันทรสนี้ําเงิน มีความสูงกวา 4,500 เมตร จาก
ระดับนํ้าทะเล ประกอบดวย 13 ยอดเขา เรียงราย
ตอกันลักษณะคลายมังกร เปนหุบเขาที่มีทัศนียภาพ
งดงามมาก ไดรับการขนานนามวาเปน สวรรคบน
ดิน สะกดทุกสายตาของผูมาเยือน จากน้ันนําทาน 
โดยสารนั่งกระเชา ซ่ึงแบงเปน 2 ชวง จุดแรกคือ 
ศูนยทองเที่ยว หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน และ
เปลี่ยนกระเชาตอไปยัง จุดบนสุดของ หุบเขา
พระจันทรสีน้ําเงิน เปนจุดชมวิว แบบ 360 องศา 
ใหทานไดสัมผัสกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาอยางเต็มที่ 
และช่ืนชมกับทิวทัศน อันสวยงามบนยอดเขา ที่มี
หิมะปกคลุมเกือบตลอดป อิสระถายภาพตาม
อัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)  
บาย นําทานเดินทางกลับสู เมืองลี่เจียง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ ที่ต้ังอยูทามกลาง

ขุนเขาทางตอนเหนือของตาหลี่ มีอากาศหนาวเย็นตลอดป 
นําทานชม รานบัวหิมะ สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอยถือไดวาเปนยา
สามัญประจําบานเลยทีเดียว 

 นําทานเดินทางสู เมืองโบราณลี่เจียง ดานหนาจะมี
กังหันวิดนํ้าขนาดใหญต้ังโดดเดนเปนสงา เปนเหมือน
สัญลักษณของเมืองเกาลี่เจียง ภายในเมืองเกาลี่เจียง
น้ันงดงามไปดวยสถาปตยกรรมบานเรือนสไตลจีน
เกาแกที่หาชมไดยาก และไดรับการอนุรักษไวอยางดี 
บางหลังเหมือนโรงเต๊ียมโบราณที่เราเคยเห็นตามหนัง
จีนยอนยุค ใหทานอิสระตามอัธยาศัย 

 OPTION SHOW :  โชวพื้ น เ มือง  Lishui Jinsha 
(โชวลี่สุยจินซา) ราคา 1,500 บาท/ทาน 



 

 

 โชวในโรงละคร เปนโชวเก่ียวกับวัฒธรรม ซึ่งเปดการแสดงมากกวา 5,000 ครั้งและมี 
  ผูชมมากกวา 2 ลานคน เวลาในการชมโชวประมาณ 1 ชั่วโมง ขึ้นอยูกับจํานวน 
  นักทองเที่ยวและการจราจรในวันนั้นๆ) สามารถติดตอไดที่ไกดทองถ่ินหรือหัวหนาทวัร/  
  สําหรบัทานทีไ่มไดซื้อทัวรเสริม ทานสามารถเดินอิสระถายรูปไดที่เมืองโบราณลีเ่จียง  
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! สุก้ีปลาแซลมอน (7)   
ที่พัก โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว  
 

วันที่สี่   สนามบินลี่เจียงซานยี่-ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) 

 

เชา  บริการอาการเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินลี่เจียงซานยี่ เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย  

10.00 น. เหินฟาเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน LUCKY 
AIR  เที่ยวบินที่ 8L825 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที) 
(คาทัวรบริการน้ําด่ืมทานละ 1 ขวด ไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบรกิารจําหนายอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

11.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
หมายเหตุ :    ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง  ในนามของรานรัฐบาล คือ รานบัวหิมะ ซึ่ง

จําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาล

ทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ 

ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ  ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 400 หยวน/ทาน/ราน 

 

**ราคาสาํหรบัลูกคาที่ไมตองการต๋ัวเครือ่งบิน 5,888 บาท** 

ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลับ)  ทานละ 3,888.- 

ราคานี้รวมรายการทัวร ต๋ัวเครื่องบนิ และวีซา 

* ทานใดมีไฟลทบนิภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบรษิัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง  
 



 

 

อัตราคาบรกิารรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามัน 

 คารถโคชปรับอากาศ  

 คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ คนละ 1 ช้ิน ไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกําหนด และถือขึ้นเครื่องได 1 ช้ินไมเกิน 5 

กก. 

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาธรรมเนียมวีซาเด่ียวเขาประเทศจีน แบบธรรมดา 4 วันทําการ ทานละ 2,200 บาท/ วีซาจีนแบบดวน 2 วัน

ทําการ ทานละ 3,500 บาท (ในกณีที่ภายหลังมีการประกาศใหสามารถทําวีซากรุปเขาเมืองลี่เจียงได และทานมี

ความประสงคจะทําวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน  มีคาใชจายทานละ 1,500 บาท  (สําหรับพาสสปอตไทย 

และเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น) 

× คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 300 หยวน/ทริป/ตอทาน  ในสวนคาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 300 

บาท ตอทริป/ลูกคา (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 

× คาทําวีซาชาวตางชาติที่ไมไดรับการยกเวนย่ืนวีซาหมูคณะ ลูกคาตองเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาเอง ทางบริษัทฯไม

สามารถแทรกแซงได) 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารใน

หองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาด

มาตรฐาน 

× คาภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ้ามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บ

เพ่ิมตามความเปนจริง กอนการเดินทาง 

× คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ 

× คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 

× คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 
 



 

 

เดินทางขึ้นตํ่า 25 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิม

เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

งดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทาง

ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

• หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 

• หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเง่ือนไข 

• เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขและขอตกลงตางๆที่ได

ระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 

• หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ 

• สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวา

ตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง 

(Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ

สะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 

หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุก

กรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา

ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงิน

มัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทาน

ลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 25 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  



 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุด

งาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไข

ขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ

เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และ

ไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการ

เดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทาง

ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร

เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน

การจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมมคีาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลา

ในการทองเที่ยวและ ชอปปงแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่ง

อาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ้าด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 

 

 

 



 

 

 

หมายเหตุ :  การขอวีซาจนีแบบธรรมดา 4 วันทําการ  ทานละ 2,200 บาท         

   การขอวีซาจนีแบบดวน       2 วันทําการ  ทานละ 3,500 บาท  

**ไมนบัรวมวันนัดเรียกเก็บเอกสาร** 

 
เอกสารในการทําวีซาจีนสาํหรับหนังสือเดินทางไทย  

กรุณาจัดสงเอกสารฉบบัจริงใหบริษัทฯ  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุโดยนับจากวันที่เดินทางกลับ
มาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรับวีซาจีน กรุณาถายสําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวี
ซาจีน จัดสงใหกับทางบริษัทฯ ** (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด  
เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม   
3. รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น ยิ้มหามเห็นฟน 

มองเห็นทั้งใบหนาและใบหูทั้งสองขางชัดเจน และหามสวมเสื้อสีขาว เชน เสื้อยืดสี
ขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตา
เเฟชั่น เเวนสายตา รูปถายมีอายุไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือ
รูปพริ้นจากคอมพิวเตอร ** หามขีดเขียน แม็ก หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึง
อาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไมสามารถใชงานได ** 

4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพ่ือประโยชน
ของตัวทานเอง)  

5. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้ 
5.1 เดินทางพรอมพอแม  / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   

5.1.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
  5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  5.1.4 กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
5.2 เดินทางพรอมญาติ   

5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
5.2.4 กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

      หมายเหตุ :  
• กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ และหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซา

เขาประเทศจีนดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
• สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวยตนเองเทาน้ันกอนการ

สงเอกสารย่ืนวีซา 
• เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร 

อยางนอย 7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 



 

 

• โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการย่ืนวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

• ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวนการทําวีซาจีน ทาน
จะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวาง
เดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย 
 
 

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได) 
• หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน  ทานละ 5,500 บาท  
• หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝายขาย) 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรบัทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี ้
• ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
• นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
• นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือย่ืนทําวีซา 
• นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 

(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก ฟนแลนด ฝรัง่เศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย ลตัเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนยี สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนีย  ไมสามารถขอวีซาดวนได) 
 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผูเดินทางกรณุากรอกเอกสารดานลางนี!้!!! 
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรณุาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.......................................SURNAME................................................ 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน    หมาย     หยา   ไมไดจดทะเบียน   
  จดทะเบียน  ชื่อคูสมรส.................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบยีนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)    
................................................................................................................ รหัสไปรษณีย................... 
.................................. โทรศัพทบาน....................................มือถือ.................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
................................................................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย ...................โทรศัพทบาน..................................................... 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)..................................................................... 
ตําแหนงงาน................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทาํงาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)…………………...….....…................ 
........................... ............................... รหัสไปรษณีย ................................โทร.................................. 
(สําคญัมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูล
โดยตรงกับทาน) 
กรณีปจจุบนัทานเกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานที่ทํางานลาสุดกอนเกษียณ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
...........................................................................................................................................................................................
........... รหัสไปรษณีย ...........................โทร................................................ 
(สําคญัมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูล
โดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่.............. เดือน.................ป......................  ถึง วันที่...............เดือน...................ป................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบ ุ
เม่ือวันที่............... เดือน.................ป....................... ถึง วันที่...............เดือน.................ป................. 
รายชื่อบคุคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรบัคนโสดขอใหระบุชือ่บิดา-มารดา / สําหรบัทานที่สมรสแลวใหระบชุื่อสามี หรือ ภรรยา เทานั้น!! (ภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพใหญ) 
1. บิดา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME............................................................ 
2. มารดา ชื่อ (MISS. / MRS.) 
NAME................................................................SURNAME............................................................ 
3. สามี หรือ ภรรยา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME............................................................ 
RELATION..................................................................................................................................  
หมายเหตุ 



 

 

**กรุณาระบุเบอรโทรศัพท  เบอรที่ทํางาน  มือถือ  บาน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเปนจริงเพื่อใช
ในการขอยื่นวีซา 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวก
ภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได  หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 0-2245-7033 
  
 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 

 

รายการทัวร................................................................................ วันเดินทาง........................................ 

ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) ................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............ทาน) 

จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชื่อผูเดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนงัสือเดินทาง เรียงตามหองพกั) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    



 

 

 

หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 

อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ ............................................................................................................................ 

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

 

 

 

ขาพเจารบัทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรยีบรอยแลว 

 

 

ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 

 

(..............................................................) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 


	ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว
	ลงชื่อ.............................................................ผู้จอง

