
 
 

 

 
  



 
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิลเีจยีง ซนัย ี ่– เมอืงลีเ่จยีง – ประเทศจนี – เมอืงตา้หลี ่ 

 
10.00 น.  พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 7 เคานเ์ตอร ์

W สายการบนิลคักีแ้อร ์(8L) ซึง่จะมีเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอิน
รับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  

 
13.15  นําทา่นเดนิทางสูป่ระเทศจีน เมอืงลีเ่จยีง โดยเทีย่วบนิที ่8L826 
 

* ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 15 นาท ีสายการบนิไมม่บีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเครือ่ง * 
 

16.30  เดนิทางถงึ สนามบนิลเีจยีง ซนัย ี ่ประเทศจีน เมอืงลีเ่จยีง (เวลาทีป่ระเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  
 

นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงตา้หลี ่(Dali) เมืองที่เก่าแก่และมีประวัตศิาสตร์มาอย่างยาวนาน ตัง้อยู่บรเิวณที่ราบลุ่มระหว่าง
ทะเลสาบเอ๋อไห ่และเทอืกเขาชังชา้น ซึง่มีภเูขามังกรหยกอยูท่างดา้นตะวันตกของเมือง มีการยนืยันมาแลว้ว่าเมื่อสมัยก่อน
เมืองน้ีเคยเป็นดนิแดนซึง่เคยมีมนุษยท์ีม่ีอารยธรรมอาศัยอยูร่าวๆ 2,000 ปีกอ่น เมืองน้ีมีชือ่เสยีงในฐานะเป็นแหลง่ผลติหนิอ่อน
หลากหลายชนดิ ซึง่นําไปใชใ้นการกอ่สรา้งและประดับตกแตง่อาคาร รวมถงึธรรมชาตแิละววิทวิทัศน์ของทะเลสาบและขนุเขา
ทีง่ดงาม 

 
เย็น บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 
พกัที ่ N HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง เมอืงตา้หลี ่– เมอืงโบราณตา้หลี ่– ผา่นชมเจดยีส์ามองค ์– เมอืงจงเตีย้น (แชงกรลี่า) – ช่องแคบเสอืกระโจน – 

เมอืงเกา่จงเตีย้น 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 นําคณะเดนิชม เมอืงเกา่ตา้หลี ่(Dali Ancient Town) ทีส่รา้งขึน้เมื่อกว่า 1,000 ปีกอ่น แตถ่งึแมไ้ดผ้่านกาลเวลามาชา้นาน 

แตเ่มืองโบราณแหง่น้ีก็ยังคงอยูใ่นสภาพคอ่นขา้งสมบูรณ์ ทา่นจะเห็นประตเูมืองทัง้ดา้นใตแ้ละดา้นเหนือทีม่ีสถาปัตยกรรมสอด
รับกัน ตามสองฟากของถนนสายเกา่แกท่ีม่ีบา้นโบราณตา่งๆ ปลกูสรา้งไวอ้ยา่งกระจัดกระจาย มีถนนสายเกา่แกท่ีตั่ดผ่านตัวเมือง
โบราณหนึง่สาย ซึง่ทกุวันน้ีไดก้ลายเป็นถนนยา่นการคา้ทีค่กึคัก สองขา้งถนนเต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ มีพ่อคา้ชาวไป๋ทีแ่ตง่ชดุ
ประจําเผ่าขายสนิคา้พื้นเมืองตา่งๆ เชน่ หนิอ่อนตา้หลี ่ผา้พื้นเมืองและเครือ่งเงนิ หรอือาหารทอ้งถิน่ตา่งๆ 
 
ผ่านชม เจดยีส์ามองคแ์หง่วดัฉงเซิน่ (Three Pagodas) ซึง่เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองตา้หลี่ ตัง้ตระหง่านเผชญิหนา้กับ
ทะเลสาบ ชาวเมืองมีความเชือ่ว่าเจดยีทั์ง้สามมีความศักดิส์ทิธ ิ ์เน่ืองจากเหตกุารณ์แผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1925 บา้นเรือ่นตา่งๆ 
ตา่ก็เสยีหายพังทลาย ยกเวน้เจดยีส์ามองคน้ี์ทีไ่ม่ไดรั้บความเสยีหายใดๆ 
 



 
 

 

 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจงเตีย้น (Zhongdian) หรอืแชงกร-ีล่า (Shagri-La) ซึง่อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของ
มณฑลยนูนานซึง่มีพรมแดนตดิกับอาณาเขตหนาซขีองเมืองลีเ่จียงและอาณาจักรหย ีของเมืองหนงิหลางซึง่อยู่ห่างจากนคร

คนุหมงิถงึ 700 กม. และอุดมไปดว้ยธรรมชาตทิี่งดงามของป่าไม ,้ ทุ่งหญา้, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ดว้ยภูมิ
ประเทศรวมกับทัศนียภ์าพทีง่ดงาม สถานทีแ่หง่น้ีจงึไดช้ือ่ว่า “ ดนิแดนแหง่ความฝัน ”  
 

 



 
 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

จากนัน้นําทา่นชม ช่องเขาเสอืกระโจน (Hutiaoxia) “ไทเกอรล์ปิ ป้ิงจอรจ์’’ ซึง่เป็นชอ่งแคบชว่งแม่น้ําแยงซไีหลลงมาจาก

จนิซาเจียง (แม่น้ําทรายทอง) เป็นชอ่งแคบทีม่ีน้ําไหลเชีย่วมาก ชว่งทีแ่คบทีส่ดุประมาณ 30 เมตร ตามตํานานเลา่ว่า ในอดีต
ชอ่งแคบน้ีมีความแคบมาก จนทําใหเ้สอืสามารกระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มได ้จงึเป็นทีม่าของชือ่ชอ่งแคบเสอืกระโจน ซึง่ที่
ตรงน้ีทา่นจะไดช้มววิภเูขาหมิะมังกรหยกในดา้นทีส่งูทีส่ดุดว้ย 
 

 
 
หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่ขต เมอืงจงเตีย้น (Zhongdian) ระหว่างทางทา่นจะไดพ้บกับทอ้งทุง่กวา้งแหง่ทเิบต เห็น
ฝูงจามรีแทะเล็มหญา้อยู่ขา้งบา้นของชาวทเิบต ที่อยู่บนความสูง 3,350 เมตร จากระดับน้ําทะเล เป็นจุดทีเจา้หนา้ที่จีน

สันนษิฐานว่า คอืเขตเมืองสวรรค ์หรอื แชงกรลีา่ ทีก่ลา่วไวใ้นหนังสอื “ขอบฟ้าทีเ่ลอืนหาย’’ The Lost Horizon 
 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 
พกัที ่ GRACE HOTEL HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

วนัทีส่าม เมอืงจงเตีย้น (แชงกรลีา่) – วดัชงจา้นหลนิ วดัลามะหรอืพระราขวงัโปตาลานอ้ย – เมอืงลีเ่จยีง – เมอืงเกา่ซู่เหอ – 

สระมงักรดํา 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 นําทา่นชม วดัซงจา้นหลนิ (Songzanlin) วัดลามะทีม่ีอายเุกา่แกก่ว่า 300 ปี และมีพระลามะจําพรรษาอยูม่ากกว่า 700 รปู 

สรา้งขึน้โดยทะไลลามะองคท์ี ่5 ในปี พ.ศ. 2222 ใชเ้วลากอ่สรา้ง 18 ปี จงึแลว้เสร็จโดยจักรพรรดแิหง่ราชวงศช์งิ วัดจา้นหลนิ
ซือ่มีรปูแบบคลา้ย ”พระราชวังโปตาลา” ทีน่ครลาซาแหง่ทเิบต แตข่นาดมีการยอ่สว่นลงมา หากว่าโปตาลาเป็นศนูยร์วมจติใจ
ของชาวทเิบต วัดจา้นหลนิซือ่น้ีถอืว่าเป็นศนูยก์ลางแหง่พุทธศาสนกิชนในบรเิวณที่ราบสูงทเิบตน่ันเอง ท่านจะไดสั้มผัสกับ
วัฒนธรรมของชาวทเิบตเพราะทีน่ี่คอืเขตทเิบตนอ้ย 

 

 
  

จากน่ันนําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงลีเ่จยีง (Lijiang) ลีเ่จียงเป็นเมืองเล็กๆ ตัง้อยูท่า่มกลางขนุเขาทางตอนเหนือของตา้ลี ่ซึง่
มีประวัตศิาสตรอั์นเกา่แกย่าวนานกว่า 800 ปี บนความสงูประมาณ 2,400 เมตรจากระดับน้ําทะเล ทําใหม้ีอากาศหนาวเย็น
ตลอดปี ลีเ่จียงเป็นทีตั่ง้ถิน่ฐานของชนเผ่านาซ ีทีอ่พยพมาจากทเิบต ซึง่มีความน่าสนใจตรงทีเ่ผ่านาซเีป็นเผ่าทีห่ญงิเป็นใหญ ่
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกา่ซู่เหอ เป็นอีกเมืองโบราณทีม่ชี ือ่เสยีงของลีเ่จียง และยังคงรักษาความงามในอดตีไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
มีทางเดนิทีปู่ดว้ยหนิอัดแน่น อาคารไมยั้งคงเป็นเอกลักษณ์แบบจีนโบราณ ลําธารหลายสายที่มีน้ําใสที่ไหลผ่านเกือบทุก
หลังคาเรอืน มีปลาจํานวนมากดํารงชวีติอยูใ่นน้ี สะพานโคง้หนิเกา่แก ่ตน้หลวิหลายตน้รมิลําธารที่ก ิง่ใบลู่ไหวไปตามสายลม 
ถนนแตล่ะสายในเขตเมืองเกา่จะมาบรรจบกันเป็นโครงขา่ยถนนภายในเมืองเกา่ นอกจากน้ียังมีการประยกุตอ์าคารบา้นเรอืนให ้
เป็นศนูยก์ลางการซือ้ขายสนิคา้ ทัง้ของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร พพิธิภัณฑ ์เป็นตน้ 

 



 
 

 

นําทา่นชม สระนํา้มงักรดํา หรอืเฮยหลงถัน สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1737 ในสมัยราชวงศช์งิ ซึง่สระน้ํามังกรดํามีจุดเด่นคือ เป็น
น้ําทีเ่กดิจากน้ําพุอันมีความใสจนมองเห็นพืชใตน้ํ้าสเีขยีวทีส่ะทอ้นกับผืนน้ําราวกับสีของมรกต นอกจากน้ีภายในบรเิวณยัง
สถาปัตยกรรมตา่งๆ ทีผ่สมผสานวัฒนธร  รมของชาวฮ่ัน ทเิบต และนาซ ีไวด้ว้ยกันอยา่งลงตัว ทัง้สะพานหนิโคง้ และศาลา

อันมีจุดเดน่ดว้ยมีฉากหลังเป็นภเูขา หลังจากนัน้นําทา่นกลับสูเ่มืองลีเ่จียง 
 

 
 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 
พกัที ่ FENG HUANG HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงลีเ่จยีง – อุทยานภูเขาหมิะมงักรหยก (รวมกระเชา้ใหญไ่ป-กลบั) – ชมโชวค์วามประทบัใจลีเ่จยีง (รวมค่าชม
โชว)์ – อุทยานนํา้หยก – ทะเลสาบไป๋สุย่เหอ และหุบเขาพระจนัทรส์นํัา้เงนิ – เมอืงเกา่ลีเ่จยีง  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 นําทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู ่ภูเขาหมิะมงักรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) (ราคาทวัรน์ ีร้วมค่ากระเช้า

ไป-กลบัแลว้) ขึน้สูจุ่ดชมวิวบนยอดเขาที่ความสูงกว่า 3,356 เมตร และสูงกว่าระดับน้ําทะเลถงึ 4,506 เมตร เพื่อชมวิว
ทวิทัศน์และธรรมชาตบินจุดทีส่วยงามทีส่ดุ ตลอดสองขา้งทางทีข่ ึน้ยอดเขา ทา่นจะไดช้ืน่ชมและดืม่ดํา่กับความหนาวเย็นของ
ธรรมชาต ิภเูขาหมิะมังกรหยกแหง่น้ีตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเกา่ลีเ่จยีง มีเทอืกเขาทัง้หมด 13 ลกูโดยยอดเขาที่
สงูทีส่ดุนัน้สงูถงึ 5,596 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล จงึมีหมิะปกคลมุตลอดปี ทวิเขาแหง่น้ีประกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้มต่างๆ 
ทัง้หบุหว้ย ธารน้ํา แนวผา และทุง่หญา้นาซ ีทวิเขาแหง่น้ีเมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยมังกรกําลังเลื้อย สี

ขาวของหมิะทีป่กคลมุอยูนั่น้ดรูาวกับหยกขาว ทีตั่ดกับสน้ํีาเงนิของทอ้งฟ้า คลา้ยมังกรขาวบนฟากฟ้า ในกรณีทีม่ีการประกาศ
ปิดใหบ้รกิารกระเชา้ไฟฟ้า อันเน่ืองมาจาก อาทเิชน่ สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ การปิดบํารงุซอ่มแซม ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมไปยัง ทุง่หญา้หยนุซันผงิ (Yun Shan Ping) หรอื ทุง่หญา้หวนิซันผงแทน 

 



 
 

 

 
 

จากนัน้ทําทา่นชม โชวจ์างอีโ้หมว่ (Impression Lijiang) ซึง่กํากับการแสดงโดยจาง อี้ โหมว ผูก้ํากับชาวจีนทีม่ีชือ่เสยีง
กอ้งโลก ซึง่จาง อี้ โหมว ไดเ้นรมติเวทกีารแสดงกลางแจง้ขึน้มาบนความสงูกว่า 3,000 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล โดยมีภเูขา
หมิะมังกรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ ซึง่การแสดงน้ีไดใ้ชนั้กแสดงซึง่เป็นชาวบา้นกว่า 600 ชวีติ มาโชว์รอ้ง เตน้ เลน่ พรอ้ม
แสง ส ีเสยีง และการแตง่กายแบบสวยงามอลังการ ซึง่เน้ือหาของการแสดงเป็นการเล่าเรื่องราว ใหไ้ดรั้บรูถ้งึวิถีชีวิต ความ
เป็นอยู ่ของชนเผ่าตา่งๆ ในเมืองลีเ่จียง ถอืว่าเป็นการแสดงโชว์กลางแจง้ทีย่ ิง่ใหญ่ตระการตาเป็นอย่างยิง่  (ในกรณีที่สภาพ
อากาศทําใหโ้ชว์ไม่สามารถแสดงได ้หรอืมีการงดการแสดง ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการ และจะแจง้ใหท้ราบอีกครัง้ ณ 
วันเดนิทาง) 
 

 



 
 

 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
นําทกุทา่นสู ่อุทยานนํา้หยก (Jade Water Village) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหม่ในลีเ่จียง เป็นหัวใจทางดา้นวัฒนธรรม
ของชนเผ่านาซ ีมีความกลมกลนืกับธรรมชาตทิีง่ดงาม ประกอบไปดว้ยประตสูวรรค ์มีรปูปั้นแกะสลักดว้ยไม ้ ขา้งขวาเป็นพ่อ 
ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน้ําตกมังกรทีไ่หลไปตามไหลเ่ขาโดยจะแบ่งไดเ้ป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกมีชือ่ว่ามังกรออกถ้ํา ชัน้ทีส่องชื่อมังกร
เลน่น้ํา ชัน้ทีส่ามชือ่มังกรโบยบนิ และยังมีตน้ไมเ้ทวดา ซึง่เป็นทีสั่กการะบูชาของคนในพื้นทีนั่น้โดยมีอายมุากกว่า 500 ปี และ
แหลง่น้ําภายในอุทยานยังมีอุณหภมูทิีเ่หมาะแกก่ารเลีย้งปลาแซลมอน ทางอุทยานจงึไดนํ้าปลาแซลมอลมาเลี้ยงไว ้ท่านจะ
เห็นเหลา่ปลาแซลมอนทัง้สดํีาและสทีองว่ายอยูใ่นสระน้ําของอุทยาน 
 

 



 
 

 

นําทา่นชม ทะเลสายไป๋สุย่เหอ หรอืหบุเขาพระจันทรส์น้ํีาเงนิ เป็นทะเลสาบสฟ้ีาตัดกับววิตน้ไมท้า่มกลางขนุเขาแห่งหุบเขา
พระจันทรส์น้ํีาเงนิ ฉากของทะเลสาบคอืภเูขาหมิะมังกรหยก ความสวยงามของทะเลสาบแห่งน้ีคือวิวน้ําตกหนิปูนขัน้บันได
ขนาดเล็กลดล่ันลงมาอยา่งสวยงาม น้ําทีไ่หลผ่านหบุเขาน้ีคือน้ําที่ละลายจากหมิะบนยอดเขาหมิะมังกรหยก  (ไม่รวมค่ารถ

แบตเตอรี)่ 
 

 
 

ใหเ้วลาอสิระแกท่า่นไดเ้ดนิชม เมอืงเกา่ลีเ่จยีง (Lijiang Old Town) หรอื เมืองโบราณตา้เอี้ยนเจิน้ เมืองเก่าแก่อายุกว่า 
800 ปี ซึง่ภายในเมืองเกา่นัน้งดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรอืนสไตล์จีนเก่าแก่ที่หาชมไดย้าก และไดรั้บการอนุรักษ์ไว ้
อยา่งด ีบางหลังเหมือนโรงเตี๊ ยมโบราณทีเ่คยเห็นตามหนังจีนยอ้นยคุ บา้นเรอืนสว่นใหญถ่กูปรับเปลีย่นใหก้ลายมาเป็นรา้นคา้

ขายของมากมาย อิสระชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมือง และอาหารพื้นเมืองต่างๆ ใหทุ้กท่านไดสั้มผัสการชอ้ปป้ิงที่แตกต่าง 
เปรยีบเสมือนพาทกุทา่นยอ้นเวลากลับไปจีนเมื่อสมัยกอ่น 
 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 

พกัที ่ FENG HUANG HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ เมอืงลีเ่จยีง – สนามบนิลีเ่จยีง ซนัย ี ่– สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิลีเ่จยีง ซนัย ี ่เพื่อเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 
10.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่8L825 
11.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 
 
  
 



 
 

 

หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เคร ือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เนือ่งจาก 
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 

** หากทา่นที ่ 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาพกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วมต ัว๋ 
เตร ือ่งบนิ 

05 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบูชา) 

16,999 3,000 11,999 

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

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 15,999 3,000 10,999 

04 – 08 มนีาคม 2563 14,999 3,000 10,999 

18 – 22 มนีาคม 2563 15,999 3,000 10,999 

25 – 29 มนีาคม 2563 15,999 3,000 10,999 

01 – 05 เมษายน 2563 15,999 3,000 10,999 

08 – 12 เมษายน 2563 17,999 3,000 12,999 

15 – 19 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

17,999 3,000 12,999 

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

29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 
(วนัแรงงาน) 

16,999 3,000 11,999 

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 มถิุนายน 2563 
(วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี 

16,999 3,000 11,999 

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

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

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

01 -05 กรกฎาคม 2563 
(วนัอาสาฬหบูชา) 

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 

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 ** 

 
** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ ** 



 
 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/ทรปิ ** 
(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

 

 โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็นหลกั 
 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที่
กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร  

(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 
** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 

มีจําหน่ายแลว้วันน้ี TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น ญีปุ่่น เกาหลใีต ้ฮ่องกง มาเก๊า 
ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยมี DATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านไดต้อ่เน่ืองสงูสดุ 8 วัน หากสนใจส่ังซือ้ซมิกับทาง

บรษัิท กรณุาส่ังซือ้ 3 วันลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โปรดแจง้และชําระเงนิกับทางเอเจน้ทท์ีท่า่นตดิตอ่ซือ้ทัวรม์า 
 

 



 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.       คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    
 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม   
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วีซา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจีน ทา่นละ 1,800 บาท  

  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 
เงือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 5,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นทําจองวันที ่1 กรณุาระเงนิมัดจํา สว่นน้ีภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดย
ระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากทา่นมีความประสงค์จะเดนิทางในพีเรียดเดมิ 
ทา่นจําเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและทําจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิ์
ลกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เน่ืองจากทกุพีเรยีดทางบรษัิทมีทีน่ั่งราคาพเิศษ
จํานวนจํากัด 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที่ยว
หรอืเอเยน่ตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่
ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วีซา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไม่
ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 
9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื
ว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผู ้
มีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิ
การจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อีเมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพื่อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ 
(กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรก
ของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไข
การคนืเงนิคา่บรกิารดังน้ี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว 
เชน่ การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ต๋ัวเทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลง
การเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิท ัง้หมดใหก้บัท่านทุก
กรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจําหรอืซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอื
ผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   



 
 

 

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารน้ี จําเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ
ตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มีวี
ซา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีีซา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิาร
เพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดีที่จะใหบ้รกิารและ
ดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ดําเนนิการยืน่วีซา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ใน

กรณีทีว่ีซา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานึงถงึประโยชน์ของ
ลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื
ว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คํารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทกุทา่น ไม่จําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับคํารอ้งขอวีซา่ ยกเวน้สาวประเภทสอง จะตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับคํารอ้ง

ขอวีซา่ 
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวีซา่ของสถานทตู โดยประมาณ 7 วัน ทําการเป็นอยา่งนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร์ - อาทติย์ ในบางกรณี) ทัง้น้ี

ข ึน้อยูก่ับจํานวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคัญ  
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วีซา่แบบหมู่คณะ โดยทางเจา้หนา้ทีจ่ะเป็นผูก้ําหนดการนัดหมายวันและเวลาการรวบรวมเอกสาร

ประกอบการยืน่วีซา่ทอ่งเทีย่วจีน หากทา่นไม่สะดวกมาดําเนนิการยืน่วีซา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมีความจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื่อ
กจิธรุะสว่นตัวของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจทําใหใ้หม้ีผลตอ่การพจิารณาวีซา่ (เลม่
หนังสอืเดนิทางอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แตขั่น้ตอนการจอง หรอื กอ่นชําระเงนิมัด
จํา  

4. กรณีทีท่า่นไม่สามารถยืน่วีซา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็น
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ีซา่ยังไม่ออก เน่ืองจากทา่น
ยืน่หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวีซา่แบบปกตท่ัิวไปคอื 15 วันทําการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้น้ี ขึน้อยู่กับจํานวนผูส้มัครในช่วงนั้นๆ ซึง่หากอยู่
ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ีผูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดทํ้าการยืน่ขอวีซา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมา

ใชร้ะหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวีซา่ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากทา่นมีความจําเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพื่อเดนิทาง กรณุาแจง้เจา้หนา้ที่
เป็นกรณีพเิศษ เพื่อวางแผนลว่งหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืดว่น ระหว่าง
ขัน้ตอนการพจิารณาวีซา่ อาจทําใหส้ถานทตูปฏเิสธวีซา่ และ ทา่นจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 
และ คา่บรกิารใหม่ทัง้หมด โดยคํานงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นสําคัญกอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีทีท่า่นมีวีซา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายอุยูแ่ลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วกับ
คณะน้ี สามารถใชไ้ด ้หากวีซา่นัน้ถกูใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วีซา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนัน้ๆมาก
ทีส่ดุ มากอ่นแลว้อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผิดชอบ
เกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณ ีเชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมือง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศ
ปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมีวีซา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอาย ุจําเป็นจะตอ้งเป็นวีซา่ชนดิทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โดย
จะตอ้งอยูใ่นหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันทีม่ีอายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวีซ่าชนิดที่อนุมัตโิดยระบุวันที่
สามารถพํานักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ากําหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วีซา่ ทัง้น้ี ขึน้อยูก่ับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรณุาสง่หนา้วี
ซา่และหนา้ทีม่ีการประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้บัเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพื่อความถกูตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลกูคา้ยนืยัน

เดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ เคาทเ์ตอร์สาย
การบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้น่ืองจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง และ ถูก
สง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูก

ปฏเิสธวีซา่ สถานทตูฯ ไม่มีนโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบือนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิ
ทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวีซา่ สถานทตูฯ ไม่มีนโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามรว่มมือในสว่นน้ีเพื่อใหก้ารยื่น
คํารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้น้ีข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นสําคัญ 



 
 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศจนี 
สําหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเล่มสเีลอืดหมูเท่าน ัน้) ฉบบั

จรงิ มีอายกุารใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และมีหนา้ว่างไม่ตํา่กว่า 2 หนา้ 
2. รูปถา่ยส ีใบหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนา้ประมาณ 3 ซม. พืน้หลงั

สขีาวเท่าน ัน้ จํานวน 2 รูป รูปถ่ายเป็นปัจจุบัน มีอายุของรูปไม่เก ิน 6 เดือน 
สถานทตูปฏเิสธไม่รับรปูถา่ยโพลารอย  /รปูถา่ยสติ๊กเกอร ์/ รปูชดุครยุรับปรญิญา/รปู
ชดุราชการ  / หา้มใสเ่สือ้แขนกดุ และหา้มใสเ่สือ้สขีาว ทกุชนดิ(เน่ืองจากฉากหลังตอ้ง
เป็นสขีาว) หา้มสวมเครือ่งประดับทกุชนดิ, หา้มใสค่อนแทรคเลนส,์ หา้มยิม้เห็นฟัน, 
เปิดใบหแูละหนา้ผากชัดเจน,รปูถา่ยจะตอ้งไม่มีเงาและแสงแทรกบดบังใบหนา้ ไม่มี
จุดสแีดงในดวงตา และจะตอ้งไม่มีส ิง่สกปรกและรอยขดีขว่นใด ๆ ทัง้ส ิน้. 

 
 

3. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซา่ประเทศจีน กรณุากรอกรายละเอียดที่ถูกตอ้งและชัดเจน
โดยครบถว้น 

 
แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวซี่าประเทศจนี 

 
** กรุณากรอกขอ้มูลท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการขอวซีา่ของทา่นเอง ** 

 
ชือ่-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 
.................................................................................................................................................................. 
สถานะภาพ  □ โสด   ระบชุือ่บดิา..................................................ชือ่มารดา................................................... 

□ แตง่งานจดทะเบียนสมรส □ แตง่งานไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส 
      **ระบชุือ่คูส่มรส  .................................................................................................................. 

□ หมา้ย □ หยา่    
ทีอ่ยูต่ามทะเบียนบา้น..................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.์............................... โทรศัพทบ์า้น......................................เบอรม์อืถอื....................................... 
ทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิตอ่ได ้(กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น).......................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.์.............................. เบอรโ์ทรศัพท.์....................................... เบอรม์อืถอื.................................... 
ชือ่สถานทีทํ่างาน / สถานศกึษา..............................................................ตําแหน่งงาน..................................... 
ทีอ่ยูส่ถานทีทํ่างาน / สถานศกึษา................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย ์...............................................โทรศัพท.์.............................................................. 
 
  *** ในกรณีทีเ่กษยีณอายุ กรุณาระบุชือ่ และ ทีอ่ยู ่สถานทีทํ่างาน เนือ่งจากเป็นเงือ่นไขของสถานทูต ***  
ชือ่สมาชกิในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธ ์
 
 ชือ่-สกลุ ...................................................อาชพี......................................ความสัมพันธ ์....................... 

          เบอรโ์ทรศัพท.์................................... 
 ชือ่-สกลุ ...................................................อาชพี......................................ความสัมพันธ ์....................... 

          เบอรโ์ทรศัพท.์................................... 
ชือ่ผูต้ดิตอ่ได ้(กรณีฉุกเฉนิทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางกบัทา่น) ชือ่-สกลุ........................................................................... 

เบอรโ์ทรศัพท.์.........................................ความสัมพันธ.์................................................... 
 

(กรุณาแจง้เบอรท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 
 

4. สําเนาสตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 
 
 
 



 
 

 

เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์  
 หากเด็กเดนิทางกับพ่อหรอืแม่ คนใดคนหนึง่ ตอ้งมีหนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ จากทางเขตหรอื

ทีว่่าการอําเภอ (ฉบับจรงิเทา่นัน้) โดยเอกสารใหร้ะบุว่า อนุญาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธว์่า

เป็นอะไรกันอยา่งชัดเจน 
 หากเด็กเดนิทางคนเดยีว หรอืกบับุคคลทีส่าม ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมจากพอ่และแม ่ 
ใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศได ้จากทางเขตหรอืทีว่่าการอําเภอ (ฉบับจรงิเทา่นัน้) โดยเอกสารใหร้ะบุวา่ อนุญาตใหเ้ดนิทางไป

ตา่งประเทศกบัใคร และระบุความสัมพันธว์่าเป็นอะไรกันอยา่งชัดเจน 
 กรณีบุตรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่  

- ใบสําเนาบันทกึการหยา่ทีร่ะบุว่าบุตรอยูใ่นการดแูลของใคร 
- เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจรงิเทา่นัน้ 
 กรณีบุตรบุญธรรม 
- ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรอืทีว่่าการอําเภอ 
 สําเนาหนา้พาสปอรต์ หรอื สําเนาบัตรประชาชน ของบดิามารดา 
 กรณีมีการเปลีย่นชือ่-นามสกลุ แนบใบเปลีย่นชือ่-ใบเปลีย่นนามสกลุ 

 
หมายเหตุ : 

 กรณีเป็นสาวประเภทสอง  ( ลักษณะการแตง่กายเป็นสตร ี)ตอ้งยืน่หนังสอืรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ) ,จดหมายชีแ้จงตนเอง 
และสมุดบัญชเีงนิฝากตัวจรงิพรอ้มสําเนายอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งไปแสดงตัว ณ วันยืน่วีซา่จีน และสามารถพํานักอยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่
เกนิ 7 วันเทา่นัน้ 

 กรณีชาวตา่งชาตทิีทํ่างานหรอืพกัอาศยัในประเทศไทย ตอ้งยืน่ ใบอนุญาตทาํงาน (ถา้ม)ี, จดหมายชีแ้จงตนเองพรอ้ม
รายละเอียดทีอ่ยูท่ีช่ัดเจน สําเนาสมุดบัญชหีรอื สเตทเมน้ ยอ้นหลัง 6 เดอืน (ในบางกรณอีาจตอ้งไปแสดงตัวทีส่ถานทตู) โดยมี
คา่บรกิารเพิม่ 1,000 บาท  

 ผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตจิะตอ้งทํา Re-Entry Permit ดว้ยตนเองกอ่นสง่เอกสารเพื่อยืน่วซีา่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับยืน่วีซา่กรณีดังน้ี  
- หนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่สเีหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเองทีส่ถานทตูจีนโดยตรง / กรณี

เป็น พระภกิษุหรอืสามเณร 
 ผูท้ีป่ระสงคใ์ช ้หนังสอืเดนิทางราชการ หรอืใชบั้ตร APEC ในการเดนิทาง ไม่ตอ้งทําวีซา่จีน แตท่า่นจะตอ้ง รับผดิชอบในการขอ

อนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 
 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซี่าทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําข ึน้จากประสบการณ์และ

ระเบยีบของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลยพนิจิ
ของประเทศปลายทางเป็นผูดํ้าเนนิการ ** 

 
** เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซี่ากรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูกํ้าหนด จงึ

อาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทนัหนั ** 
 
เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน้ี์สําหรับผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทาง
ราชการ  (หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอั์นมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การทอ่งเทีย่ว โดยไม่มีจดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื่นๆ หากไม่ผ่าน
การอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนน้ี และ ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วม
เดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมือง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือเดนิทาง 

เลขทีว่ีซา่ และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วีซา่มาใหก้ับ
ทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 



 
 

 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทาง

บรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอื่น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษี
สนามบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ําใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสัิยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับ
ทางบรษัิท อาทเิชน่ วีซา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภัิยทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืน

คา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ําระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 
10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกันทุกช ิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน้ี์ เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่
บางสว่นของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่น
ใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์น้ีขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 


