
   

 

ทวัรจ์ีน : สิบสองปันนา 4 วนั 3 คืน (SL) : รหสั XBN2  หนา้ 1 จาก 8 

  

 

เยอืนอารยธรรมแห่งล ุม่น ้าโขง

เชียงรายเชียงราย--เชียงของเชียงของ--หลวงน ้าทาหลวงน ้าทา--สิบสองปันนาสิบสองปันนา 
((เชียงร ุง้) 4 วนั 3 คืนเชียงร ุง้) 4 วนั 3 คืน 

  

  

  

มิตรภาพสามแผน่ดิน  ไทย - ลาว  - จีน  
                   เมืองสิบสองปันนาหรือเมืองเชียงรุ้ง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เมืองของคนไทลือ้ เมืองสิบสองปันนาเป็นเขตปกครองตนเองพิเศษสิบสอง
ปันนา เคยเป็นท่ีตัง้ของอาณาจกัรน่านเจ้า  

ค าว่าสิบสองปันนาคือช่ือของจังหวัด  ค าว่าเมืองเชียงรุ้ง คือช่ือของอ าเภอ
(อ าเภอเมือง) สิบสองปันนามีอยู่3 อ าเภอ คือ เชียงรุ้ง,เมืองล้า,เมืองไห่(เมืองฮาย)  

ดนิแดนสาวสวย นกยูงงาม สิบสองปันนา 
ไฟลบ์นิเชา้ กลบั เยน็  SL8700 DMK-CEI 08.20-09.45 // SL8705 CEI-DMK 19.20-20.35 

 

 

รหสั  XBN2 
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ทวัรจ์ีน : สิบสองปันนา 4 วนั 3 คืน (SL) : รหสั XBN2  หนา้ 2 จาก 8 

ก าหนดการเดนิทาง 
วันที่แรกของการเดนิทาง   เชียงของ-หลวงน า้ทา-เมืองล้า-เชียงรุ้ง 
06.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประต ู6  

เคาน์เตอร์สายการบนิไลออนแอร์ พบเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและคอย  อ านวยสะดวก 
08.20 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไลออนแอร์  เท่ียวบินท่ี SL8700  (ทกุวนั)มุ่งสู่

จงัหวดัเชียงราย  
09.45 น. เดินทางถึงสนามบินจงัหวดัเชียงรายแล้วน าท่านเดินทางต่อสู่อ าเภอ เชียงของ 

น าคณะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.เชียงของ ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว  เชียงของ-ห้วย
ทราย ของ สปป.ลาว จากนัน้ขึน้รถตู้หรือบสั เดินทางมุ่งสู่ด่านบ่อเต็น เส้นทางนีไ้ด้รับการลงทนุ
และก่อสร้าง สามประเทศได้แก่ ไทย-ลาว-จีน ระหว่างทางเชิญชมวิวทิวทศัน์สองข้างทางท่ี
สวยงาม ป่าไม่ท่ีอดุมสมบรูณ์  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหารสะบายดีหลวงน า้ทา หลงัอาหารเดินทางไปท่ีด่าน
ชายแดนลาว-จีน ท าพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากด่านบ่อเต็นของลาวไปยงัด่านบ่อหานของจีน
เขตเชียงรุ้ง หรือสิบสองปันนา เสร็จแล้วออกเดินทางผ่าน อ.เมืองล้า และอ าเภอต่างๆ ถนน
เส้นทางนีเ้ป็นเส้นทางท่ีสวยงามมาก ถนนแต่เดิมนัน้คตเคีย้วไปมา ใช้เวลามาก แต่ปัจจบุนันี ้ได้
ท าถนนให้เป็นทางด่วน เจาะภูเขาเป็นอุโมงค์ ใช้เวลาประมาณ3ชัว่โมงถึงเชียงรุ้ง จากด่านบ่อ
หานไปจนถึงเชียงรุ่งมีอุโมงค์มากถึง ย่ีสิบกว่าอุโมงค์ บางอุโมงค์มีระยะทางเกือบ4กิโลเมตร 
ทิวทศัน์สองข้างทางส่วนใหญ่จะเป็นป่าท่ียงัคงธรรมชาติอยู่มากและต้นยางท่ีปลูกกันมากสลับ
กบัการเพาะปลกูพืชผกัผลไม้ 

เยน็ ถงึเมืองเชียงรุ้งหรือสิบสองปันนา ไปรับประทานอาหารที่แสนอร่อย  
หลงัจากนัน้เข้าโรงแรม Bodhi Island Bontique Garden Hotel 3 ดาวหรือเทียบเท่า  
และอิสระตามอธัยาศยัหรือเดินเทียวตลาดกลางคืนหรือไนท์มาเก็ตท่ีอยู่ใกล้กบัโรงแรมก็ได้ 

วันที่สอง      สวนป่าเขตร้อน – วัดหลวงเมืองลือ้ - โชว์พารานาสี 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้เดินทางไปท่ีสวนป่าเขตร้อน ท่ีมีฝงู
นกยูงท่ีได้ยินเสียงนกหวีดก็พากันบินมากินอาหาร พอเสร็จแล้วก็พากันบินกลบัรัง ชมการแสดง
ของสตัว์แสนรู้เช่น หมี เสือ สิงโต ลิง ฯลฯ ชมการแดงของชนเผ่าต่างๆเช่นเผ่า อาข่า ไทลือ้ ช่ืนชม
กบัธรรมชาติภายในสวนท่ียงัคงอนรัุกษ์ธรรมชาติได้ดีเย่ียม 

กลางวัน  น าท่านไปทานอาหารที่ภัตตาคาร... 
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ทวัรจ์ีน : สิบสองปันนา 4 วนั 3 คืน (SL) : รหสั XBN2  หนา้ 3 จาก 8 

บ่าย พาเท่ียวชมวัดหลวงเมืองลือ้ ท่ีตัง้อยู่เชิงดอยนอกเมืองออกไป อยู่ในโซนท่ีเรียกว่า สิบสองปัน
นาเมืองใหม่ เป็นวดัท่ีมีการสร้างโดยศิลปะแบบไทยผสมผสานเข้ากนักบัของไทลือ้สิบสองปันนา 
อยู่เชิงเขาสวยงามมาก มีรูปปัน้ยกัษ์วดัแจ้ง ยกัษ์วดัโพธ์ิอยู่หน้าวดัด้วย ภายในวิหารมีภาพวาด
คล้ายของ อ.เฉลิมชยั โฆษิตพพิฒัน์  

เยน็  น าท่านไปทานอาหารค ่า อาหารพืน้เมืองไทลือ้ พร้อมชมการแสดงฟ้อนร าของน้องๆสาวไท
ลือ้   

น าท่านชมโชว์การแสดงชุดอลังการซึง่สะท้อนวถีิชีวติและวฒันธรรมของคนสบิสอง
ปันนาซึง่เปรียบเสมือนเมืองของพระพทุธเจ้า คือ โชว์การแสดง เมืองพาราณาสี 
 (รวมบตัรค่าชมการแสดง) 

   น าท่านเข้าท่ีพกั Bodhi Island Bontique Garden Hotel 3  ดาวหรือเทียบเท่า  
วันที่สาม ตลาดเช้า – หมู่บ้านไทลือ้ม่านติว้ -  สวนม่านทิ่ง - เมืองล้า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอ้าท์ออกจากท่ีพัก จากนัน้เท่ียวชม
ตลาดเช้าที่ เมืองกาดทราย มีของขายมากมายในบรรยากาศแบบไทลือ้12ปันนา  ชม
หมู่บ้านไทลือ้ ม่านหรือบ้านติว้ ชมวิถีชีวิตคนไทลือ้ ท่ีใช้ชีวิตแบบปกติทกุวนัไม่ได้จ ากดัความ
เจริญ จะมีบ้านท่ีเก่าแก่และสร้างใหม่ปะปนกนัไปและท่านสามารถเลือกซือ้ของท่ีระลกึได้จากท่ีน่ี  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางไป สวนขวัญหรือสวนม่านทิ่ง 
เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในอดีตเคยเป็นสวนของเจ้าเมืองเชียงรุ่ง ภายในมีอนสุาวรีย์โจวเอิน
ไหลและสมเด็จพระพ่ีนางฯเคยเสด็จมาท่ีสวนนีแ้ละทรงปลูกต้นโพธ์ิไว้ด้วย ท้ายสุดของสวนเป็น
วดัป่าเจเป็นวดัหลวงของเมืองเชียงรุ้ง มีเจดีย์ขาวและเจดีย์แปดเหล่ียม ปัจจบุนัวดัเป็นโรงเรียน
สอนพระปริยตัิธรรม ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองล้า เป็นอ าเภอหนึง่จงัหวดั12ปันนา
และใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากเมืองเชียงรุ้ง 

เยน็ คณะเดินทางมาถึงเมืองล้า น าท่านไปรับประทานอาหารเยน็  
จากนัน้เข้าพกัโรงแรม  Pangji Hotel 3 ดาวหรือเทียบเท่า  
อิสระตามอธัยาศยั ท่ีห้างสรรพสินค้า,ร้านค้าหรือร้านปิง้ย่างท่ีอยู่ใกล้กบัท่ีพกัได้ 

 
วันที่ส่ี  เชียงรุ้ง – หลวงน า้ทา – เชียงของ – เชียงราย -ดอนเมือง 
06.30 น.  รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม  
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ทวัรจ์ีน : สิบสองปันนา 4 วนั 3 คืน (SL) : รหสั XBN2  หนา้ 4 จาก 8 

08.00 น. ออกเดินทางสู่ด่านบ่อหาน ท าพิธีตรวจคนเข้าเมืองสู่ประเทศลาวท่ีด่านบ่อเต็น หากมีเวลาพอจะ
ให้ท่านได้ละลายทรัพย์สกลุเงินหยวนท่ีเหลือ ช้อปปิง้ท่ีร้านมินิมาร์ทบ่อเต็น ฝ่ังลาว 

11.00 น  รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหาร สะบายดีหลวงน า้ทา  
                      จากนัน้เดินทางกลบัสู่เมืองห้วย  

ทราย ตามเส้นทางเดิม และแวะเข้าห้องน า้ท่ีบ้านน า้ฟ้า 
15.30 น.  โดยประมาณ คณะเดินทางมาถึงห้วยทราย น าท่านเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว กลบั

ถึงเชียงของ ประเทศไทย โดยสวสัดีภาพปลอดภยัและประทบัใจ  
17.30 น. เดินทางสู่สนามบินจงัหวดัเชียงราย 
19.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไลออนแอร์  เท่ียวบิน SL705  
20.35 น. ถึงสนามบินสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพและประทบัใจ 
 

**************************************************************************************** 

**หมายเหตุ     : บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั ภยัทาง
ธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
(ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาท
ท่ีไม่คงท่ี)  

 
ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจีนทุกเมือง ก าหนดให้มกีาร
ประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมอืงให้   นักท่องเทีย่วทัว่ไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล  คอื  มดี,  
นวดเท้า, หยก, ไม้ไผ่, ศูนย์สมุนไพรไทลือ้  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วยเพราะมผีล
กบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้าน จ าเป็นต้องรบกวนทุก
ท่านแวะชม  ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ   45-60 นาท ี  ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของ
ลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน 
หมายเหตุ:กรณ ีไม่เข้าร้าน เพิม่อกีคนละ 1,000 บาท 
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ทวัรจ์ีน : สิบสองปันนา 4 วนั 3 คืน (SL) : รหสั XBN2  หนา้ 5 จาก 8 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

24 ก.ย. 58 27 ก.ย. 58 12,900 11,900 10,900 3,500.- 

1 ต.ค. 58 4 ต.ค. 58 12,900 11,900 10,900 3,500.- 

8 ต.ค. 58 11 ต.ค. 58 12,900 11,900 10,900 3,500.- 

22 ต.ค. 58 25 ต.ค. 58 13,900 12,900 11,900 3,500.- 

29 ต.ค. 58 1 พ.ย. 58 12,900 11,900 10,900 3,500.- 

4 ธ.ค. 58 7 ธ.ค. 58 13,900 12,900 11,900 3,500.- 

10 ธ.ค. 58 13 ธ.ค. 58 13,900 12,900 11,900 3,500.- 

31 ธ.ค. 58 3 ม.ค. 59 14,900 13,900 12,900 3,500.- 

 

.…………………………กรณีคณะออกเดนิทางได…้…………………… 
1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ท่ำน  ออกเดนิทำง  (ไมม่หีวัหนำ้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 15 ท่ำนขึ้นไป ออกเดนิทำง  (มหีวัหนำ้ทวัร)์    

3. คณะจองไม่ถงึจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ท่ำน ไมอ่อกเดนิทำง  

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพฯ เชียงราย กรุงเทพฯ 
 ค่ารถน าเท่ียว ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าวซ่ีากรุ๊ปหนา้ด่าน 
 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)  ทั้งน้ียอ่มอยูใ่น

ขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์ หรือจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดยา, 
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของสุรายาเสพ
ติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การ
ยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม์ 
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อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่าทปิไกด์ วนัละ 10 หยวนต่อคน ต่อวนั และ คนขับรถ วนัละ 10 หยวนต่อคน ต่อวนั แปลว่าท่านเดินทางทั้งหมด 4 วนั  

ท่านต้องจ่ายรวมเป็นเงิน 80 หยวนต่อคน  ในส่วนของหัวหน้าทวัร์ทีดู่แลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 
 ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %ในกรณีทีลู่กค้าต้องการใบเสร็จรับเงินทีถู่กต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิม่ และหัก 

ณ ทีจ่่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่าน้ัน และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จทีถู่ก
ให้กบับริษัททวัร์เท่าน้ัน 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองคร้ังแรกมดัจ าท่านละ 50 เปอร์เซ็นต ์หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 7 วนัหรือในวนัแรกท่ีเดินทาง 

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทวัร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      

สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากท่านเป็นจ านวนเงิน 200 หยวน / คน / วนั 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. การยกเลกิ 
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 40 %  ของราคาทวัร์ 
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 6.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดั

จ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้  
หมายเหตุ 

1. ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
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4. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจาก
อุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จาก การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณี
ท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ
ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากการ
เดินทาง จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหา
น้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากราคาทวัร์น้ีเป็นราคาพิเศษ เม่ือตกลงซ้ือทวัร์ไปแลว้ ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผล
ใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัได ้

12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

เอกสารในการท าวซ่ีาจีนส าหรับหนังสือเดินทาง 
 1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน (หมายเหตุ : หนงัสือเดินทางตอ้งไม่มีการช ารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถา้เกิดการ
ช ารุด    เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้ 
 2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 3. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาจีน ท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวน้วซ่ีา / 
ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่ง
นอ้ย 2 สัปดาห์ 

4. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 -ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย

เท่านั้น 
-หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
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-กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทาง
จะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

       
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนี้ 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การยืน่วซ่ีาโดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า** 

 
 

พาสปอร์ต ควรมอีายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดอืน 
มฉิะนั้นบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมอืงปฏิเสธการเดนิทางของท่าน 
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