
 
 

 

วนัที กาํหนดการ เช้า เทยีง เยน็ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-ฉงชิง (WE684 : 10.25-14.50  

หรือ 11.05-15.15)-อสิระช้อปปิงหงหยาต้ง-ลงเรือ

สําราญ CENTURY LEGEND CRUISE  

X ✈  
เรือสําราญ CENTURY 

LEGEND CRUISE 

2 
ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึนฝังชมเจดีย์สือเป่าไจ้ 

งานเลียงต้อนรับจากทางเรือ 
   

เรือสําราญ CENTURY 

LEGEND CRUISE 

3 
ช่องแคบชวถีังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นังเรือเลก็ชม 

เสินหนซีี-งานเลียงอําลาจากทางเรือ 
   

เรือสําราญ CENTURY 

LEGEND CRUISE 

4 
ชมทิวทัศน์แม่นําแยงซีเกียง-นงัลฟิท์ข้ามเขือนซาน 

เสียต้าป้า-ชมเขือนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ)-เมือง 

อชีาง-นงัรถไฟความเร็วสูงกลับสู่ฉงชิง 

   
HANWEN HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

5 
อสิระช้อปปิงถนนคนเดินเจียฟางเป่ย-ชมด้านนอก 
มหาศาลาประชาคม-ฉงชิง-กรุงเทพฯ  

(WE685 : . - .  หรือ . 5-18.35 ) 

  ✈  

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จํานวน 200 หยวน/คนตลอดการเดินทาง 
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 กาํหนดการเดินทาง เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2562  
วนัแรก  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฉงชิง-อิสระช้อปปิงหงหยาต้ง 

                           ลงเรือสําราญ CENTURY LEGEND CRUISE 

07.30 น.  คณะพร้อมกนัทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชัน  

เคาน์เตอร์ E สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจา้หน้าทีจากทางบริษทัฯ คอยตอ้นรับ และ

อาํนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

10.25 น.   เหิรฟ้าสู่ เมืองฉงชิง โดยสายการบิน THAI SMILE เทยีวบินที WE 684:10.25-14.50  หรือ 11.05-15.15   

  (บริการอาหาร และเครืองดมืบนเครือง) 

14.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเ มืองฉงชิง  ตังอยู่ภาค

ตะวนัตกของประเทศจีน ทงัเป็นมหานครทีใหญ่ทีสุด

ของประเทศจีน และเป็นศูนยก์ลางของการคมนาคม

ทางบก ทางนาํ และทางอากาศ ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้

เมืองแลว้ นาํท่าน อิสระช้อปปิงหงหยาต้ง เป็นแหล่ง  

ชอ้ปปิงขนาดใหญ่ แบ่งเป็นโซนหลายชนั ในส่วนของ

ชนั 4 จะเป็นตลาดของกิน เต็มไปดว้ยร้านคา้มากมาย 

ตกแต่งในสไตลจี์นโบราณ ทีโดดเด่นเห็นจะเป็นสินคา้

แปรรูป และเครืองเทศโดยเฉพาะหมาล่า วตุัดิบทีชาว

จีนเสฉวน นิยมใส่ลงไปในอาหาร    

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

นาํท่าน ลงเรือสําราญ CENTURY LEGEND CRUISE   เพือเริมตน้แห่งการล่องแม่นาํแยงซีเกียง 

ทีมีความยาว  กม. โดยเรือจะแล่นผา่นบรรดาช่องแคบนอ้ยใหญ่มากมาย    
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 พกับนเรือสําราญหรู CENTURY LEGEND CRUISE  ระดบั 5 ดาว***** 

วนัทสีอง ผ่านเมืองเฟิงต-ูขึนฝังชมเจดีย์สือเป่าไจ้-งานเลียงต้อนรับจากทางเรือ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าบนเรือ  

เรือจะล่องผ่าน เมืองเฟิงตู (เมืองผี) เป็นเมืองขนาดกลางริมฝังแม่นาํอาํเภอวนัเซียน ซึงเป็นเมือง

ยมโลกจําลองทีสร้างตามความเชือของชาวจีน ในสมัยราชวงศ์หมิง จากลัทธิเต๋า และพุทธ

ผสมผสานกนัเกียวกบับาปบุญคุณโทษมีประวติัความเป็นมายาวนานถึง  กวา่ปี 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนับนเรือ  

บ่าย นําท่านขึนฝัง เพือเดินชมความงามของ 

เจดีย์สือเป่าไจ้ ตังอยู่ติดขนาบเขาหวีอิน 

ทางทิศเหนือของแม่นาํแยงซีเกียง สร้างขึน

ในยุคราชวงศ์หมิง สมยัปีว่านลี โครงสร้าง

ลกัษณะสถาปัตยกรรมคลา้ยเจดีย ์ทาํจากไม ้

และเชือมต่อกนัโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย มี  

ชัน สูงประมาณ   เมตร ซึงนับเป็นสิง

มหัศจรรยที์ถูกจัดอนัดับไวว่้าเป็น  ใน  

สิงมหศัจรรยข์องโลกก็วา่ได ้
คาํ  รับประทานอาหารคําบนเรือ  

พบกับการเลยีงต้อนรับจากกปัตันเรือ และเหล่ากลาสีเรืออย่างอบอุ่น 

 พกับนเรือสําราญหรู CENTURY LEGEND CRUISE  ระดบั 5 ดาว***** 

วนัทสีาม ช่อแคบชวถีังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นงัเรือเลก็ชมเสินหนีซี-งานเลียงอําลาจากทางเรือ            

เช้า   รับประทานอาหารเช้าบนเรือ  

เรือจะแล่นผ่านเขตทิวทัศน์ ช่องแคบชวีถังเสีย ชึงเป็นช่องแคบทีมีความยาวสันทีสุดเพียง  

กิโลเมตร และเป็นช่องแคบทีดึงดูดใจนกัท่องเทียวพอสมควร โดยเฉพาะช่วงตะวนัตกของช่องแคบ

ทีชือวา่ประตูขุยเหมิน บริเวณนีกระแสนาํจะไหลเชียวกรากมากโดยในอดีตเรือสําราญตอ้งฝ่าด่าน

อันแข็งแก ร่งนีไปให้ได้ด้วยค วา ม

ปลอดภัย ระหว่างนันเรือสําราญจะ

แล่นผ่าน ช่องแคบอูเสีย มีความยาว

ประมาณ  ก.ม. เป็นช่องแคบใหญ่

อันดับหนึงในบรรดาช่องแคบของ

แม่นาํแยงซีเกียง โดยทีสองฟากฝังจะมี

แนวหินผา ทีมีลกัษณะเหมือนหินวาง

เรียงรายซอ้นกนัเป็นชนัอยา่งมีระเบียบ

ก่อให้เกิดทศันียภาพทีโดดเด่นสวยงาม

เป็นพิเศษ   

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนับนเรือ  

บ่าย นาํท่านเปลียนลงเรือเล็กเพือชมความงามของ เสินหนีซี ตงัอยู่ริมฝังดา้นใตข้องแม่นาํแยงซีเกียง มี

แหล่งตน้กาํเนิดทีนครฉงชิง อาํเภออู่ซัน เขตกวนตู ้โดยแบ่งออกเป็น  ตอนดว้ยกนัคือ ตอนตน้สาย

ชือกวนตู ้ ตอนกลางชือจือหยาง  ตอนปลายชือเสินหนีวซี ซึงไหลลงมาบรรจบรวมกนัทีแม่นาํแยงซี
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เกียง มีความยาวประมาณ  กิโลเมตร ทศันียภาพรอบๆสองฟากฝัง ความใสบริสุทธิของอากาศ   

ความเงียบสงบกบับรรยากาศ ความเขียวขจีของหมู่พฤกษานานาชนิด เปรียบเสมือนท่านไดเ้ยืองยา่ง

เขา้สู่แดนสุขาวดี โดยมีเรืองเล่าสืบขานกนัวา่ธารนาํแห่งนีไดมี้มวลหมู่นางฟ้าลงมาเล่นนาํกนั อีกทงั

ยงัตงัอยูฝั่งตรงขา้มเทือกเขานางฟ้า จึงไดถู้กขนานนามวา่ “ ธารนาํนางฟ้า (เสินหนีวซี) ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํ  รับประทานอาหารคําบนเรือ  

พบกับการเลยีงอําลาจากกปัตันเรือ และเหล่ากลาสีเรืออย่างอบอุ่น 
 พกับนเรือสําราญหรู CENTURY LEGEND CRUISE ระดบั 5 ดาว***** 

วนัทสีี  ชมทิวทัศน์แม่นําแยงซีเกียง-นงัลฟิท์ข้ามเขือนซานเสียต้าป้า-ชมเขือนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ)

เมืองอชีาง-นงัรถไฟความเร็วสูงกลับสู่ฉงชิง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าบนเรือ  

เรือจะแล่นผ่านทิวทศัน์ให้ท่านไดช้มความงามตามธรรมชาติของแม่นาํแยงซีเกียง จากนนันาํท่าน

ขึนจากเรือสําราญ นาํท่านนังเรือเล็กเขา้เขือน เพือนังลิฟท์ข้ามเขือนซานเสียต้าป้าไปอีกดา้นของ

แม่นาํแยงซีเกียง ลิฟทด์งักล่าวจะยกเรือผ่านเขือนโดยออกแบบให้ยกไดสู้ง 113 เมตร ใชเ้วลาเพียง 

40 นาที และสามารถรองรับเรือโดยสารทีหนกัไดม้ากสุด 3,000 ตนั  

(หมายเหตุ : หากการคมนาคมขนส่งทางเรือในแม่นําแยงซี มีปริมาณมากขึน จึงเป็นเหตุให้ไม่

สามารถ นงัลิฟท์ข้ามเขือนได้ ทางบริษัท ฯ รับผิดชอบโดยการคืนค่าใช้จ่ายให้ท่าน โดยไม่ต้องแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า ) 

 

จากนนันาํท่านชม เขือนยกัษ์ อภมิหาโปรเจค็ระดับกินเนสบุ๊ค ซานเสียต้าป้า เป็นโครงการทีใหญ่โต

ทีสุดอีกอย่างหนึงของจีน นบัตงัแต่การสร้างกาํแพงเมืองจีน มีความยาวทงัหมด ,   เมตร ช่อง

ระบายนาํยาว เมตร ซึงสามารถเก็บกกันาํไดถึ้ง .  ลา้นลูกบาศก์เมตร ส่วนสันเขือนสูง  

เมตร แบ่งออกเป็น  ส่วนกล่าวคือ  ส่วนสําหรับผลิตกระแสไฟฟ้า  ซึงสามารถผลิตพลังงาน

กระแสไฟฟ้าส่งใหพ้ืนที  ใน  ของประเทศจีน อีก  ส่วนสาํหรับระบายนาํ และ  ส่วนป็นประตู 

สาํหรับเรือแล่นผ่านโดยแบ่งเป็นเรือทีมีระวางขบันาํตงัแต่ - , ตนั และเรือทีมีระวางขบันาํ

น้อยกว่า ,  ตัน โดยมีประตูให้เรือแล่นผ่าน  ลาํดับชนัด้วยกัน และนอกจากใช้ประโยชน์

ทางดา้นเศรษฐกิจแลว้ยงัช่วยป้องกนัอุทกภยัสองฝากฝังแม่นาํแยงซีเกียงอีกดว้ย (รวมรถกอล์ฟ)   
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จากนนันาํท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองอีชาง หรือเรียกย่อๆ วา่ เมืองอี ตงัอยูท่างทิศตะวนัตกของ

มณฑลหูเป่ย และอยูป่ากช่องแคบซีหลิงเสียของแม่นาํแยงซีเกียง ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่า

กลุ่มนอ้ยทีมาอาศยัอยูร่่วมกนัประมาณ  กวา่เผา่ อาทิเช่น เผ่าหุย ถู่เจีย  แมนจู  และชาวฮนั ฯลฯ  

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ สถานนีรถไฟ เพือเดินทางกลับสู่ฉงชิง ดว้ย รถไฟความเร็วสูงขบวนต้งเฉอ ขบวน

ที D…. (บัตรโดยสารชันปกติ) ระยะเวลาการเดินทางใชเ้วลาประมาณ 4 ชวัโมง  นาที ซึงวิงดว้ย

ความเร็ว 150 กิโลเมตร/ชวัโมง (กระเป๋าเดินทางต้องลากเอง เพือความรวดเร็ว) ถึง เมืองฉงชิง ซึง

เป็นมหานครทีใหญ่ทีสุดของประเทศจีน และเป็นศูนยก์ลางของการคมนาคมทางบก ทางนาํ และ

ทางอากาศทีอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร 

    พกัท ีHANWEN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 
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วนัทห้ีา  อสิระช้อปปิงถนนคนเดินเจียฟางเป่ย-ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม-ฉงชิง-กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านอิสระชอ้ปปิงยา่น ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย เพือเลือกซือสินคา้ราคาถูกมากมาย หรือซือเป็น

ของฝากสาํหรับคนทีรักทางบา้น 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ลิมรสอาหารพเิศษ...สุกีเสฉวน 

บ่าย นาํท่านชม มหาศาลาประชาคม (ชมและเก็บภาพบรรยากาศด้านนอก) ซึงนายเฮดหลงแห่งกองทพั

คอมมิวนิสตริ์เริมสร้างขึนภายหลงัการปฏิวติัสาํเร็จ ในปี พ.ศ.  จุคนไดก้ว่า ,  คน ใชเ้ป็นที

ประชุมสภาผูแ้ทน และโรงละครของประชาชน สร้างโดยจาํลองแบบมาจากหอเทียนถานทีเมือง

ปักกิง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิง 

15.50 น.   เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เทยีวบินที  WE 685: 15.50-18.10 หรือ 16.15-18.35 

(บริการอาหาร และเครืองดืมบนเครือง) 

18.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....     

********ขอบคุณทุกท่านทีใช้บริการ*********    

     ซือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา      

(*** กรุ๊ปออกเดนิทางได้ตังแต่ 9 ท่านขึนไป ***) 
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ทัวร์คุณธรรม ฉงชิง...ขนมครองแครง 
ล่องแม่นําแยงซีเกยีง เรือสําราญ CENTURY LEGEND CRUISE 5 วัน  คืน (WE) 

 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 

1. ค่าตวัเครืองบินชนัทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามทีระบุไวใ้นรายการเท่านนั  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนาํมนัขึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษี

นาํมนัเพมิตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นีเช็คภาษีนาํมัน วนัท ี  พ.ค. 62 เป็นเงนิ 1,300 บาท 
3. ค่าวซ่ีาจนี ปกต ิ  วนัทําการ ราคา 1,650 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 **กรณียืนด่วน 2 วนัทาํการ ชาํระค่าส่วนต่างเพิม 1,125 บาท (ชาํระพร้อมค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ)   

4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครืองดืมทุกมือ ตามทีระบไุวใ้นรายการ 
5.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไวใ้นรายการ 
6. นาํหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กโิลกรัม  สัมภาระติดตวัขึนเครืองได ้  ชิน ต่อท่าน นาํหนกัตอ้งไม่เกิน  กิโลกรัม, 

ค่าประกนัวินาศภยัเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัทีมีอายตุงัแต่  เดือนขึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง  เดือน ถึง  ปี และผูที้มีอายุสูงกว่า  ปี 
ขึนไป ค่าชดเชยทงัหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึงหนึงของค่าชดเชยทีระบุไวใ้นกรมธรรมท์งันีย่อม
อยู่ในขอ้จาํกดัทีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณ ีตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
หมายเหต ุ** ในกรณลีกูค้าท่านใดสนใจ ซือประกนัการเดินทางเพือให้คลอบคลุมในเรืองของสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพมิเติมได้ทีเจ้าหน้าทีของบริษัท ฯ ***ทังนีอัตราเบียประกันเริมต้นที  บาท ขึนอยู่กับ
ระยะเวลาการเดินทาง 
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีทีเสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชือ, ไวรัส, ไสเ้ลือน, ไส้ติง, อาการทีเกียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

พักห้องละ -3 ท่าน 

เดก็อายุ -  ปี 
พักกบัผู้ใหญ่ 

พักเดียว 
จ่ายเพมิ 

ราคา 
ไม่รวมตัว 

วนัท ี -  กรกฎาคม  

(วนัอาสาฬหบชูา)  
31,  บาท 31,  บาท 15,00  บาท 2 ,  บาท 

วนัท ี -  สิงหาคม  

(วนัแม่)  
31,  บาท 31,  บาท 15,0  บาท 24,  บาท 

วนัท ี -  ตุลาคม  

(วนัคล้ายวนัสวรรคต ร. )  
39,  บาท 39,  บาท 15,0  บาท 28,  บาท 

วนัท ี -  ตุลาคม  

(วนัปิยมหาราช)  
35,  บาท 35,  บาท 15,0  บาท 28,  บาท 
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ภายใต้อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอืนๆตามเงือนไขในกรมธรรมอ์ ั

8. ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ - ) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเป็นชาวไทยเท่านัน!!!  

อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

1.  ค่าทําหนังสือเดินทางทุกประเภท 

2. ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืนๆ ฯลฯ 

3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 200 หยวนต่อคน (เดก็ชําระทิปเท่ากบัผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางน้อยกว่า  ท่าน ขอเกบ็ค่าทปิเพมิ 100 หยวน / ท่าน / ทริป 

4. ค่าภาษมูีลค่าเพิม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ทีจ่าย  % ในกรณีทีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินทีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิม และหกั ณ ทีจ่าย จากยอดขายจริงทงัหมดเท่านนั และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกใหภ้ายหลงั 

ขอสงวนสิทธิออกใบเสร็จทีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านนั 

5. ค่าวซ่ีาจนีสําหรับชาวต่างชาต ิ

เงือนไขการทําการจอง และชําระเงิน 

1. ในการจองครังแรก ชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท หรือทงัหมด (ภายใน  วนั หลงัจากทาํการจอง) พร้อมส่ง

สําเนาหนังสือเดินทาง ใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่ายขาย 

2. ส่งหนังสือเดนิทางตวัจริง, พร้อมรูปถ่าย จาํนวน  รูป (ตามกฎของการขอวซ่ีาจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสาร

ทีให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าทีฝ่ายขาย ก่อนเดนิทาง  วนั **กรณียนืด่วน 2 วันทําการ ชําระค่า

ส่วนต่างเพมิ 1,125 บาท  (อตัราดงักล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน)  

3. ชําระส่วนทีเหลือ ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   

การยกเลกิการเดินทาง 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง  วนั คืนค่าใช้จ่ายทังหมด 

    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง -29 วนั เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 5,  บาท 

    แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค้าใช้จ่ายทังหมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา

เลือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทงันีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตวั

เครืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามทีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกิดขึนตามจริง ในกรณีทีไม่

สามารถเดินทางได ้

 เมอืท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   

ท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทงัสิน  

 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลทีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํทีพกั รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทงัหมด เนืองจากค่าตวัเป็นการเหมาจ่ายใน

เทียวบินนนัๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดนิทาง 

 คณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกับคณะ 

 บริษทัฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 รายการท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 รายการท่องเทียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพือใหโ้ปรแกรมการท่องเทียวเป็นไปอยา่งราบรืน 

และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
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 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอืนๆทีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิม เติมทีเกิดขึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, 

การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอบุติัเหตุต่างๆ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีทีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ทีกรม

แรงงานทงัจากไทย และต่างประเทศซึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

 หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได ้อนัเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทงัสิน แต่ทงันีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเทียวสถานทีอืนๆ มาให ้โดย

ขอสงวนสิทธิการจดัหานีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ราคานีคิดตามราคาตวัเครืองบินในปัจจุบนั หากราคาตวัเครืองบินปรับสูงขึน บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตวั

เครืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 

 กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองทงัทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศทีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิทีจะไมคื่นค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทงัสินอตัราค่าบ 

 ทางบริษทัฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุทีเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเทียวเอง 

 ในกรณีทีลูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีของบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง  มิฉะนันทาง

บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทงัสิน 

 เมือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทงัหมด 

เอกสารในการทําวซ่ีาจนีสําหรับหนังสือเดินทางไทย  

1. หนงัสือเดินทางทีมีอายกุารใชง้านไม่ตาํกวา่ 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทังสิน ถ้าเกดิการชํารุด เจ้าหน้าทีตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะ

ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด .  X  นิว พืนหลงัสีขาวเท่านัน!!  

ข้อห้าม : ห้ามแมค็รูป, ห้ามรูปเป็นรอย, หา้มเปือน, หา้มยิม, หา้มใส่เสือสีอ่อน และสีขาว (หา้มใส่เสือคอกวา้ง 

แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเดียว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอร์มชุดทาํงาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), หา้มใส่แวนตาสีดาํ หรือ

กรอบแวน่สีดาํ, หา้มสวมใส่เครืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  

รูปตอ้งเห็นคิว และใบหูทงั 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 

รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟจิูเท่านนั และตอ้งไม่ใช่สติกเกอร์ หรือรูปพรินซ์จากคอมพิวเตอร์  

รูปใหมถ่่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  

**ท่านทีประสงค์ใชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืนวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง

หนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารทีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพือประโยชน์ของตวัท่านเอง)  

5. กรณีเด็กอายุตาํกว่า  ปี เดนิทาง ใช้เอกสารเพมิเติม จากข้อ 1-3 ดงันี 

  เดนิทางพร้อมพ่อแม่ / เดนิทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
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1. สาํเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทงันีกรณเีดก็อายุตาํกว่า  ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 

  2. สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

  3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

  4. กรณีชือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลียนชือ 

  เดนิทางพร้อมญาต ิ  

1. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทงันีกรณเีดก็อายุตํากว่า  ปี ต้องใช้สูตบัิตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

2. สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

4. กรณีชือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลียนชือ 

5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาํทีเขตหรืออาํเภอเท่านนั 

6.  ผู้เดนิทางทีชือเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพมิเติม จากข้อ 1-3 ดงัน ี

1. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านนั  

2. หนงัสือชีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านนั 

3. สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขนัตาํ 100,000 บาท 

3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น 

4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยนืวซ่ีาทีศูนยยื์นวซ่ีาจีนในวนัยืนวซ่ีา 

7.  กรณีหนังสือเดนิทางชาวต่างชาต ิใช้เอกสารเพมิเติม จากข้อ 1-3 ดงันี 

1. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านนั!! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไม่ตาํกว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ได้

ทาํงานในประเทศไทย ผู้ เดนิทางต้องไปดาํเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

2. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์

3. สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขนัตาํ 100,000 บาท 

4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีีทางบริษัทฯ สามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,210 บาท 

 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ทีเจ้าหน้าทีฝ่ายขาย) 

ประเทศทไีม่สามารถขอวซ่ีาจีนแบบด่วนได้   

ต่างชาติฝรังเศส และประเทศยุโรปทีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐ

เชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝรังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 

เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดนิทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนืองจาก

ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนทีสถานทูตจีน และตอ้งทาํเรืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาํการยนืวซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืนวีซ่า ดงันนักรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อย่าง 

นอ้ย 10 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทําความเข้าใจ ศูนยย์นืวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิมเติม หรือเปลียนระเบียบการยืนเอกสาร เป็นเอกสิทธิ

ของสถานทูต และบางครังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ทีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่าน

จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน

รายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 

ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอยา่งนอ้ย  อาทิตย ์
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       ** ก่อนทําการจองทัวร์ทุกครัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนืองจาก

ทางบริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีขายเป็นหลกั ** 
 

  

 

 

 

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!!  เพือประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณากรอกรายละเอียดทังหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพอืประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   

( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชือคู่สมรส

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

ทอียู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    

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

........................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน.........................................มือถือ.................................. 

ทอียู่ปัจจุบัน (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  

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

........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน........................................ 

ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 

ตําแหน่งงาน.................................................................................................................................................................... 

ทอียู่สถานทีทาํงาน  / สถานศึกษา ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................... 

.......................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร............................ 

(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถูกต้องทีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

กรณีปัจจุบันท่าน เกษยีณแล้ว ต้องกรอกทีอยู่สถานทีทํางานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

..................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................. 

(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถูกต้องทสีามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   

เมือวนัท.ี...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันท.ี......................เดือน.......................ปี................. 

ภายใน  ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เมือวนัท.ี...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันท.ี......................เดือน.......................ปี................. 

รายชือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์  

สําหรับคนโสดขอให้ระบุชือบดิา-มารดา / สําหรับท่านทสีมรสแล้วให้ระบุชือสาม ีหรือ ภรรยา เท่านัน!! 
(ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
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1. บิดา ชือ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 

2. มารดา ชือ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 

3. สามี หรือ ภรรยา ชือ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 

หมายเหตุ 

** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพมิเติม  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  ทงันเีพอืประโยชน์ของตัว

ท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ทนี ี (โปรดทาํตามระเบยีบอย่างเคร่งครัด        


