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วันที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-ฉงช่ิง (WE684 : 11.05-15.15) 
อิสระช้อปป้ิงหงหยำต้ง-ลงเรือส ำรำญ 
PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8 

X ✈  
เรือส ำรำญ PRESIDENT 
CRUISE NO.7 OR 8 

2 ผ่ำนเมืองเฟิงตู-ขึน้ฝั่งชมเจดีย์สือเป่ำไจ้ 
งำนเลีย้งต้อนรับจำกทำงเรือ 

   
เรือส ำรำญ PRESIDENT 
CRUISE NO.7 OR 8 

3 
ช่องแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-น่ังเรือเลก็ชม 
เส่ินหนงซี-งำนเลีย้งอ ำลำจำกทำงเรือ-ประตูน ้ำ 5 ช้ัน 
ของเขื่อนซำนเสียต้ำป้ำ 

   เรือส ำรำญ PRESIDENT 
CRUISE NO.7 OR 8 

4 
ชมทิวทัศน์แม่น ้ำแยงซีเกยีง-เขื่อนซำนเสียต้ำป้ำ(รวม 
รถกอล์ฟ)-ช่องแคบซีหลิงเสีย-ขึน้เรือที่เมืองอี๋ฉำง 
น่ังรถไฟควำมเร็วสูงกลับฉงช่ิง 

   
HILTON HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว 

5 ช้อปป้ิงถนนคนเดินเจ่ียฟำงเป่ย-ชมด้ำนนอกมหำศำลำ
ประชำคม-ฉงช่ิง-กรุงเทพฯ (WE685 : 16.10-18.30) 

  ✈  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จ ำนวน 150 หยวน/คนตลอดกำรเดนิทำง 
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 ก ำหนดกำรเดนิทำง  เดอืนเมษำยน – มถุินำยน 2561  

วันแรก  กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม)ิ-ฉงช่ิง-อิสระช้อปป้ิงหงหยำต้ง 
                           ลงเรือส ำรำญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8 

08.00 น.  คณะพร้อมกนัที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ช้ัน 4 
เคำน์เตอร์ E สำยกำรบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจำ้หน้ำที่จำกทำงบริษทัฯ คอยตอ้นรับ และ
อ ำนวยควำมสะดวกแด่ท่ำนก่อนออกเดินทำง 

11.05 น.   เหิรฟ้ำสู่ เมืองฉงช่ิง โดยสำยกำรบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE684 
  (บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
15.15 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนเมืองฉงช่ิง ตั้งอยูภ่ำคตะวนัตกของประเทศจีน ทั้งเป็นมหำนครที่ใหญ่ที่สุด

ของประเทศจีน และเป็นศูนยก์ลำงของกำรคมนำคมทำงบก ทำงน ้ ำ และทำงอำกำศ ผ่ำนพิธีกำร
ตรวจคนเขำ้เมืองแลว้ น ำท่ำน อิสระช้อปป้ิงหงหยำต้ง เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนำดใหญ่ แบ่งเป็นโซน
หลำยชั้น ในส่วนของชั้น 4 จะเป็นตลำดของกิน เต็มไปดว้ยร้ำนคำ้มำกมำย ตกแต่งในสไตล์จีน
โบรำณ ที่โดดเด่นเห็นจะเป็นสินคำ้แปรรูป และเคร่ืองเทศโดยเฉพำะหมำล่ำ วตัุดิบที่ชำวจีนเสฉวน 
นิยมใส่ลงไปในอำหำร    

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 
น ำท่ำน ลงเรือส ำรำญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8  เพื่อเร่ิมตน้แห่งกำรล่องแม่น ้ ำแยงซี
เกียง ที่มีควำมยำว 192 กม. โดยเรือจะแล่นผำ่นบรรดำช่องแคบนอ้ยใหญ่มำกมำย                                                
 พักบนเรือส ำรำญหรู PRESIDENT CRUISE NO. 7 OR 8 

วันที่สอง ผ่ำนเมืองเฟิงตู-ขึน้ฝั่งชมเจดีย์สือเป่ำไจ้-งำนเลีย้งต้อนรับจำกทำงเรือ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำบนเรือ  
เรือจะล่องผ่ำน เมืองเฟิงตู (เมืองผี) เป็นเมืองขนำดกลำงริมฝ่ังแม่น ้ ำอ ำเภอวัน่เซ่ียน ซ่ึงเป็นเมือง
ยมโลกจ ำลองที่สร้ำงตำมควำมเช่ือของชำวจีน ในสมัยรำชวงศ์หมิง จำกลัทธิเต๋ำ  และพุทธ
ผสมผสำนกนัเก่ียวกบับำปบุญคุณโทษมีประวติัควำมเป็นมำยำวนำนถึง 400 กวำ่ปี 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันบนเรือ  
บ่ำย น ำท่ำนขึน้ฝั่งเพือ่เดินทำงโดยรถบสัชมควำมงำมของ เจดีย์สือเป่ำไจ้ ตั้งอยูติ่ดขนำบเขำหวี้ อ้ิน ทำง

ทิศเหนือของแม่น ้ ำแยงซีเกียง สร้ำงขึ้ นในยุครำชวงศ์หมิง สมัยปีว่ำนล่ี โครงสร้ำงลักษณะ
สถำปัตยกรรมคลำ้ยเจดีย ์ท ำจำกไม ้และเช่ือมต่อกนัโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย มี 12 ชั้น สูงประมำณ 56  
เมตร ซ่ึงนบัเป็นส่ิงมหศัจรรยท์ี่ถูกจดัอนัดบัไวว้ำ่เป็น 1 ใน 8 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกก็วำ่ได ้

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่บนเรือ  
พบกับกำรเลีย้งต้อนรับจำกกัปตันเรือ และเหล่ำกลำสีเรืออย่ำงอบอุ่น 
 พักบนเรือส ำรำญหรู PRESIDENT CRUISE NO. 7 OR 8 

http://travel.mthai.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://travel.mthai.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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วันที่สำม ช่อแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-น่ังเรือเลก็ชมเส่ินหนงซี-งำนเลีย้งอ ำลำจำกทำงเรือ 
                            ประตูน ้ำ 5 ช้ันของเข่ือนซำนเสียต้ำป้ำ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำบนเรือ  
เรือจะแล่นผ่ำนเขตทิวทัศน์ ช่องแคบชวีถังเสีย ช่ึงเป็นช่องแคบที่มีควำมยำวสั้ นที่สุดเพียง 8 
กิโลเมตร และเป็นช่องแคบที่ดึงดูดใจนกัท่องเที่ยวพอสมควร โดยเฉพำะช่วงตะวนัตกของช่องแคบ
ที่ช่ือวำ่ประตูขยุเหมิน บริเวณน้ีกระแสน ้ ำจะไหลเช่ียวกรำกมำกโดยในอดีตเรือส ำรำญตอ้งฝ่ำด่ำน
อนัแข็งแกร่งน้ีไปให้ไดด้้วยควำมปลอดภยั ระหว่ำงนั้นเรือส ำรำญจะแล่นผ่ำน ช่องแคบอูเสีย มี
ควำมยำวประมำณ 42 ก.ม. เป็นช่องแคบใหญ่อนัดบัหน่ึงในบรรดำช่องแคบของแม่น ้ ำแยงซีเกียง 
โดยที่สองฟำกฝ่ังจะมีแนวหินผำ ที่มีลกัษณะเหมือนหินวำงเรียงรำยซ้อนกนัเป็นชั้นอยำ่งมีระเบียบ
ก่อใหเ้กิดทศันียภำพที่โดดเด่นสวยงำมเป็นพเิศษ   

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันบนเรือ  
บ่ำย น ำท่ำนเปลี่ยนลงเรือเล็กเพื่อชมควำมงำมของ เส่ินหนงซี ตน้น ้ ำเกิดจำกเส่ินหนงเจ้ีย เลยไดซ่ื้อว่ำ 

เส่ินหนงซี ที่มีควำมยำว 60 กิโลเมตร ก่อนจะไหลเขำ้แม่น ้ ำแยงซีเกียง ไดร้วมกบัแม่น ้ ำอีก 17 สำย 
สองขำ้งทำงมีหุบเขำปกคลุม น ้ ำใส และไหลเช่ียว 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่บนเรือ  
พบกับกำรเลีย้งอ ำลำจำกกัปตันเรือ และเหล่ำกลำสีเรืออย่ำงอบอุ่น 

ในระหวำ่งน้ีเรือจะแล่นผำ่นเขำ้ ประตูน ้ำทั้ง 5 ช้ันของเขื่อนซำนเสียต้ำป้ำ ซ่ึงท่ำนจะไดต้ะลึงไปกบั
วธีิกำรระบำยน ้ ำเมตรต่อเมตรของแต่ละชั้นประตูเพื่อให้เรือแล่นผ่ำน อยำ่งน่ำอศัจรรยใ์จ อิสระให้
ท่ำนไดช้มตำมอธัยำศยั 
 พักบนเรือส ำรำญหรู PRESIDENT CRUISE NO. 7 OR 8 

วันที่ส่ี  ชมทิวทัศน์แม่น ้ำแยงซีเกยีง-เขื่อนซำนเสียต้ำป้ำ(รวมรถกอล์ฟ)-ช่องแคบซีหลิงเสีย-เมืองอี๋ชำง 
                           น่ังรถไฟควำมเร็วสูงไปเกลับฉงช่ิง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำบนเรือ  
เรือจะแล่นผ่ำนทิวทศัน์ให้ท่ำนไดช้มควำมงำมตำมธรรมชำติของแม่น ้ ำแยงซีเกียง จำกนั้นน ำท่ำน
ขึน้จำกเรือ ไปชม เขื่อนยักษ์ อภิมหำโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค ซำนเสียต้ำป้ำ เป็นโครงกำรที่ใหญ่โต
ที่สุดอีกอยำ่งหน่ึงของจีน นับตั้งแต่กำรสร้ำงก ำแพงเมืองจีน มีควำมยำวทั้งหมด 3,035  เมตร ช่อง
ระบำยน ้ ำยำว 483เมตร ซ่ึงสำมำรถเก็บกกัน ้ ำได้ถึง 39.3 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ส่วนสันเขื่อนสูง 185 
เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วนกล่ำวคือ 2 ส่วนส ำหรับผลิตกระแสไฟฟ้ำ  ซ่ึงสำมำรถผลิตพลังงำน
กระแสไฟฟ้ำส่งใหพ้ื้นที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน อีก 1 ส่วนส ำหรับระบำยน ้ ำ และ 2 ส่วนป็นประตู
ส ำหรับเรือแล่นผำ่นโดยแบ่งเป็นเรือที่มีระวำงขบัน ้ ำตั้งแต่ 3000-10,000ตนั และเรือที่มีระวำงขบัน ้ ำ
น้อยกว่ำ 3,000 ตนั โดยมีประตูให้เรือแล่นผ่ำน 5 ล ำดับชั้นด้วยกัน และนอกจำกใช้ประโยชน์
ทำงดำ้นเศรษฐกิจแลว้ยงัช่วยป้องกันอุทกภยัสองฝำกฝ่ังแม่น ้ ำแยงซีเกียงอีกด้วย (รวมรถกอล์ฟ) 
จำกน้ันกลับเรือ เรือจะล่องผำ่นเขำ้สู่ ช่องแคบซีหลิงเสีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 3 ช่องแคบที่มีขนำดยำวสุดใน
แม่น ้ ำแยงซีเกียง คือยำวประมำณ  70 กิโลเมตร และในอดีตกำล ถือไดว้่ำเป็นช่องแคบที่มีอุปสรรค
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ในกำรแล่นเรือมำกที่สุด เน่ืองจำกบริเวณน้ีจะมีทั้งแก่งหินและหินโสโครกมำกมำย แต่หลงัจำกที่ได้
สร้ำงเขื่อน เก่อโจว ขึ้น แก่งหินบริเวณช่องแคบแห่งน้ีไดถู้กท ำลำยไปเสียส่วนใหญ่ อีกทั้งระดบัน ้ ำ
ไดเ้พิม่สูงขึ้นจำกเดิม จึงท ำใหอุ้ปสรรคกำรเดินเรือสะดวกขึ้น จำกนั้นขึ้นจำกเรือที่ท่ำเรือเมืองอี๋ฉำง 
หรือเรียกยอ่ๆ วำ่ เมืองอ๋ี ตั้งอยูท่ำงทิศตะวนัตกของมณฑลหูเป่ย และอยูป่ำกช่องแคบซีหลิงเสียของ
แม่น ้ ำแยงซีเกียง ประชำกรส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่ำกลุ่มน้อยที่มำอำศยัอยูร่่วมกนัประมำณ 20 กว่ำ
เผำ่ อำทิเช่น เผำ่หุย ถู่เจีย  แมนจู  และชำวฮัน่ ฯลฯ  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ สถำนนีรถไฟ เพือ่เดินทำงกลับสู่ฉงช่ิง ดว้ย รถไฟควำมเร็วสูงขบวนต้งเฉอ ขบวน

ที่ D…. (บัตรโดยสำรช้ันปกติ) ระยะเวลำกำรเดินทำงใชเ้วลำประมำณ 4 ชัว่โมง 30 นำที ซ่ึงวิ่งดว้ย
ควำมเร็ว 150 กิโลเมตร/ชัว่โมง (กระเป๋ำเดินทำงต้องลำกเอง เพื่อควำมรวดเร็ว) ถึง เมืองฉงช่ิง ซ่ึง
เป็นมหำนครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และเป็นศูนยก์ลำงของกำรคมนำคมทำงบก ทำงน ้ ำ และ
ทำงอำกำศที่อยูท่ำงทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 
 พักที่ HILTON HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว 

วันที่ห้ำ  ช้อปป้ิงถนนคนเดินเจ่ียฟำงเป่ย-ชมด้ำนนอกมหำศำลำประชำคม-ฉงช่ิง-กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนอิสระชอ้ปป้ิงยำ่น ถนนคนเดินเจ่ียฟำงเป่ย เพื่อเลือกซ้ือสินคำ้รำคำถูกมำกมำย หรือซ้ือเป็น
ของฝำกส ำหรับคนที่รักทำงบำ้น 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำนชม มหำศำลำประชำคม (ชมและเก็บภำพบรรยำกำศด้ำนนอก) ซ่ึงนำยเฮดหลงแห่งกองทพั

คอมมิวนิสตริ์เร่ิมสร้ำงขึ้นภำยหลงักำรปฏิวติัส ำเร็จ ในปี พ.ศ. 2494 จุคนไดก้ว่ำ 4,000 คน ใชเ้ป็นที่
ประชุมสภำผูแ้ทน และโรงละครของประชำชน สร้ำงโดยจ ำลองแบบมำจำกหอเทียนถำนที่เมือง
ปักก่ิง สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินฉงช่ิง 

16.10 น.   เหิรฟ้ำกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE685  
(บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

18.30 น. ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ.....     
 

********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร*********    
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คอืงำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ต้ังแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 
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อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 

เด็กอำย ุ2-18 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม 

รำคำ 
ไม่รวมต๋ัว 

วนัที่ 4-8 เมษำยน 2561 
**วนัจักรี** 

32,999 บำท 32,999 บำท 12,000 บำท 21,999 บำท 

วนัที่ 11-15 เมษำยน 2561  
**วนัสงกรำนต์** 

34,999 บำท 34,999 บำท 12,000 บำท 23,999 บำท 

วนัที่ 25-29 เมษำยน 2561 28,999 บำท 28,999 บำท 12,000 บำท 20,999 บำท 

วนัที่ 9-13 พฤษภำคม 2561 27,999 บำท 27,999 บำท 12,000 บำท 19,999 บำท 

วนัที่ 25-29 พฤษภำคม 2561 
**วนัวสิำขบูชำ** 

32,999 บำท 32,999 บำท 12,000 บำท 21,999 บำท 

วนัที่ 6-10/20-24 มิถุนำย 2561         27,999 บำท 27,999 บำท 12,000 บำท 19,999 บำท 
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อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทศันำจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำรเท่ำนั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หำกสำยกำรบินมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ ำมนัขึ้น ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำภำษี

น ้ ำมนัเพิม่ตำมควำมเป็นจริง ก่อนกำรเดินทำง**รำคำทัวร์นี้เช็คภำษีน ้ำมัน ณ วันที่ 4 ม.ค. 61  
3. ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วนัท ำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผูถื้อหนงัสือเดินทำงไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วนัท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,050 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดบัมำตรฐำน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน), อำหำร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำร 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำร 
6. น ้ำหนักสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สมัภำระติดตวัขึ้นเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่ำน น ้ ำหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม, 

ค่ำประกนัวนิำศภยัเคร่ืองบินตำมเง่ือนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหวำ่งกำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท (ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท) คุม้ครอง

ผูเ้อำประกนัที่มีอำยตุั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้อำประกนัอำยรุะหวำ่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ี่มีอำยสูุงกว่ำ 70 ปี 
ขึ้นไป ค่ำชดเชยทั้งหลำยตำมกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่ำชดเชยที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ทั้งน้ียอ่ม
อยูใ่นขอ้จ ำกดัที่มีกำรตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสำรรับรองทำงกำรแพทย ์
หรือจำกหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กับระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทำงร่ำงกำยดว้ยโรคประจ ำตวั, กำรติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อำกำรที่เก่ียวขอ้ง
กบักำรติดยำ, โรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ,์ กำรบำดเจบ็จำกควำมเสียหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตวัตำย, เสียสติ, ตกอยู่
ภำยใตอ้  ำนำจของสุรำยำเสพติด , บำดเจ็บจำกกำรทะเลำะวิวำท  กำรแทง้บุตร, กำรบำดเจ็บเน่ืองมำจำก
อำชญำกรรม, จลำจล, นัดหยดุงำน, กำรก่อกำรร้ำย กำรยดึพำหนะ และกำรปลน้อำกำศยำน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอ่ืนๆตำมเงื่อนไขในกรมธรรม์อั 

8. ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงที่เป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!!  
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุ เช่น ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่) 
4. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ VAT 7 % และหกัภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % ในกรณีที่ลูกคำ้ตอ้งกำรใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ และหกั ณ ที่จ่ำย จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำนั้น และโปรดแจง้ทำงบริษทัฯ จะออกให้ภำยหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่ำนั้น 

5. ค่ำวีซ่ำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
เงื่อนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 
1. ในกำรจองคร้ังแรก ช ำระมดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท หรือทั้งหมด (ภำยใน 3 วนั หลงัจำกท ำกำรจอง) พร้อมส่ง

ส ำเนำหนังสือเดินทำง ใหก้บัเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยขำย 
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2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำร
ที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิ่ม 1,050 บาท  (อัตรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน)  

3. ช ำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทำง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสำร์ อำทิตย ์และวนัหยดุรำชกำร)   
กำรยกเลิกกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วนั คนืค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 15-29 วนั เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวำ่ 1-14 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บริษทัฯ จะพิจำรณำ
เล่ือนกำรเดินทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได ้เช่น ค่ำตัว๋
เคร่ืองบิน ค่ำหอ้ง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่สถำนทูตฯ เรียกเก็บ และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นตำมจริง ในกรณีที่ไม่
สำมำรถเดินทำงได ้
 เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำ   
ท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมดัจ ำคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวนัหยดุเทศกำลที่ตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบินหรือค่ำมดัจ ำที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือค่ำทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจำกค่ำตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยใน
เที่ยวบินนั้นๆ 

ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อำจแกไ้ขได ้
 รำยกำรท่องเที่ยวสำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
 รำยกำรท่องเที่ยว และอำหำร สำมำรถสลบัรำยกำรในแต่ละวนั เพือ่ใหโ้ปรแกรมกำรท่องเที่ยวเป็นไปอยำ่งรำบร่ืน 
และเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
 บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ ปฏิวตัิ และอ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือ
กำรควบคุมของทำงบริษทัฯหรือค่ำใชจ่้ำยเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย, กำรถูกท ำร้ำย, 
กำรสูญหำย, ควำมล่ำชำ้ หรือจำกอุบติัเหตุต่ำงๆ 
 ทำงบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, 
กำรก่อจลำจล หรือกรณีที่ท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หน้ำที่ตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หน้ำที่กรม
แรงงำนทั้งจำกไทย และต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้ และควำมผิดพลำด
จำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทำงบริษทัฯจะจดัหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อ่ืนๆ มำให้ โดย
ขอสงวนสิทธ์ิกำรจดัหำน้ีโดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
 รำคำน้ีคิดตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับรำคำตัว๋
เคร่ืองบินตำมสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 
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 ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่
ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใชจ่้ำยทุกอยำ่ง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยให้ตวัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อน
ออกเดินทำงแลว้ 
 กรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือเขำ้ประเทศที่ระบุใน
รำยกำรเดินทำง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอัตรำค่ำบ 
 ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจำก
ควำมประมำทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หน้ำที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทำง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่ำงๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  
1. หนงัสือเดินทำงที่มีอำยกุำรใชง้ำนไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน 

หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทำงตอ้งมีหนำ้วำ่ง ส ำหรับประทบัตรำวซ่ีำและตรำเขำ้-ออก อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เตม็   
3. รูปถ่ำยหนำ้ตรง ถ่ำยจำกร้ำนถ่ำยรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้หลังสีขำวเท่ำน้ัน!!  

ข้อห้ำม : ห้ำมแม็ครูป, ห้ำมรูปเป็นรอย, ห้ำมเป้ือน, ห้ำมยิม้, ห้ำมใส่เส้ือสีอ่อน และสีขำว (ห้ำมใส่เส้ือคอกวำ้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สำยเด่ียว ชุดรำชกำร ชุดยนิูฟอร์มชุดท ำงำน ชุดนักเรียน นักศึกษำ), ห้ำมใส่แวนตำสีด ำ หรือ
กรอบแวน่สีด ำ, หำ้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่ำงหู สร้อย ก๊ิปติดผม คำดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขำ้งชดัเจน หำ้มผมปิดหนำ้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดำษสีโกดกั หรือฟูจิเท่ำนั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จำกคอมพวิเตอร์  
รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่ำนที่ประสงคใ์ชรู้ปถ่ำยขำ้รำชกำรในกำรยืน่วีซ่ำ กรุณำเตรียมหนังสือรับรองตน้สังกดัจดัมำพร้อมกบักำรส่ง
หนงัสือเดินทำง  

4. เอกสำรที่ใหก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณำกรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตวัท่ำนเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส ำเนำสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  2. ส ำเนำทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  3. ส ำเนำบตัรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบำ้นพอ่แม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดินทำงพร้อมญำติ   

1. ส ำเนำสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. ส ำเนำทะเบียนสมรสพอ่แม่  
3. ส ำเนำบตัรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบำ้นพอ่แม่  
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4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจำกพอ่แม่ ไปท ำที่เขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้น 

6.  ผู้เดินทำงที่ช่ือเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
1. หนงัสือรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษองักฤษตวัจริงเท่ำนั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภำษำองักฤษตวัจริงเท่ำนั้น 
3. ส ำเนำบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่ำ 100,000 บำท 
3. ส ำเนำบตัรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบำ้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนำ้ผูรั้บยืน่วซ่ีำที่ศูนยย์ืน่วซ่ีำจีนในวนัยืน่วซ่ีำ 

7.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
1. ใบอนุญำตกำรท ำงำนในประเทศไทย ตวัจริงเท่ำนั้น!! ต่ออำยกุำรท ำงำนแลว้ไม่ต ่ำกว่ำ 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษำองักฤษ ตวัจริง มีตรำประทบัและลำยเซ็นต์ 
3. ส ำเนำบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่ำ 100,000 บำท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทำงของคนอเมริกนั ท่ำนละ 5,060 บำท 
 หนงัสือเดินทำงของคนต่ำงชำติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 
ประเทศที่ไม่สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่วนได้   
ต่ำงชำติฝร่ังเศส และประเทศยโุรปที่เขำ้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สำธำรณรัฐ
เช็ก เดนมำร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงักำรี ไอซ์แลนด ์อิตำลี ลิทวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลตำ้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเขำ้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจำก
ผูเ้ดินทำงจะตอ้งไปแสดงตนที่สถำนทูตจีน และตอ้งท ำเร่ืองแจง้ เขำ้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท ำกำรยืน่วซ่ีำ 

9. เอกสำรทุกอยำ่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนำ้ก่อนยืน่วซ่ีำ ดงันั้นกรุณำเตรียมเอกสำรพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยำ่ง 
นอ้ย 10 วนัท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ืน่วซ่ีำจีนอำจเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถำนทูต และบำงคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทรำบล่วงหนำ้   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในกำรเดินทำง และยกเวน้กำรท ำวีซ่ำจีน ท่ำน
จะต้องรับผิดชอบในกำรอนุญำตให้เข้ำ -ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจำกบริษัทฯ ไม่ทรำบกฎกติกำใน
รำยละเอียดกำรยกเวน้วซ่ีำ / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณำดูแลบตัรของท่ำนเอง หำกท่ำนท ำบตัรหำยในระหว่ำงเดินทำง 
ท่ำนอำจตอ้งตกคำ้งอยูป่ระเทศจีนอยำ่งนอ้ย 2 อำทิตย ์

  
       ** ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำก

ทำงบริษัทฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลกั ** 
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         ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรยื่นขอวซ่ีำประเทศจนี 

**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพือ่ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ช่ือ-นำมสกลุ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำร้ำง    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส......................................................................................................... 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................    
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........................................................................................................................................................................................

......................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้ำน..................................มือถือ............................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................  
........................................................................................................................................................................................
............................................................... ....................รหัสไปรษณย์ี.......................โทรศัพท์บ้ำน............................................... 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถำนทีท่ ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี..................... 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี..................... 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมำยเหตุ 

** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมกีำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิ่มเตมิ  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลงั  ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของตวัท่ำนเอง  จึงขออภยัมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 


