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วันท่ี ก ำหนดกำร เช้ำ เท่ียง เย็น โรงแรม 

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

X ✈  
เรือส ำรำญ PRESIDENT 
CRUISE NO.7 OR 8 

2 ผ่ำนเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝ่ังชมเจดีย์สือเป่ำไจ้ 
งำนเลี้ยงต้อนรับจำกทำงเรือ 

   
เรือส ำรำญ PRESIDENT 
CRUISE NO.7 OR 8 

3 
ช่องแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชม 
เสิ่นหนงซี-งำนเลี้ยงอ ำลำจำกทำงเรือ-ประตูน้ ำ 5 ชั้น 
ของเข่ือนซำนเสียต้ำป้ำ 

   เรือส ำรำญ PRESIDENT 
CRUISE NO.7 OR 8 

4 
ชมทิวทัศน์แม่น้ ำแยงซีเกียง-เขื่อนซำนเสียต้ำป้ำ(รวม 
รถกอล์ฟ)-ช่องแคบซีหลิงเสีย-ขึ้นเรือท่ีเมืองอี๋ฉำง 
นั่งรถไฟควำมเร็วสูงกลับฉงชิ่ง 

   
HILTON HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว 

5 ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟำงเป่ย-ชมด้ำนนอกมหำศำลำ
ประชำคม-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ (WE685 : 16.10-18.30) 

  ✈  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จ ำนวน 150 หยวน/คนตลอดกำรเดินทำง 
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 ก ำหนดกำรเดินทำง  เดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2561  
วันแรก  กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ)-ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยำต้ง 
                           ลงเรือส ำรำญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8 

08.00 น.  คณะพร้อมกันที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ชั้น 4 
เคำน์เตอร์ E สำยกำรบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกทำงบริษัทฯ คอยต้อนรับ และ
อ ำนวยควำมสะดวกแด่ท่ำนก่อนออกเดินทำง 

11.05 น.   เหิรฟ้ำสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสำยกำรบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE684 
  (บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
15.15 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนเมืองฉงชิ่ง ตั้งอยู่ภำคตะวันตกของประเทศจีน ทั้งเป็นมหำนครที่ใหญ่ที่สุด

ของประเทศจีน และเป็นศูนย์กลำงของกำรคมนำคมทำงบก ทำงน้ ำ และทำงอำกำศ ผ่ำนพิธีกำร
ตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว น ำท่ำน อิสระช้อปปิ้งหงหยำต้ง เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนำดใหญ่ แบ่งเป็นโซน
หลำยชั้น ในส่วนของชั้น 4 จะเป็นตลำดของกิน เต็มไปด้วยร้ำนค้ำมำกมำย ตกแต่งในสไตล์จีน
โบรำณ ที่โดดเด่นเห็นจะเป็นสินค้ำแปรรูป และเคร่ืองเทศโดยเฉพำะหมำล่ำ วัตุดิบที่ชำวจีนเสฉวน 
นิยมใส่ลงไปในอำหำร    

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
น ำท่ำน ลงเรือส ำรำญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8  เพื่อเร่ิมต้นแห่งกำรล่องแม่น้ ำแยงซี
เกียง ที่มีควำมยำว 192 กม. โดยเรือจะแล่นผ่ำนบรรดำช่องแคบน้อยใหญ่มำกมำย                                                
 พักบนเรือส ำรำญหรู PRESIDENT CRUISE NO. 7 OR 8 

วันท่ีสอง ผ่ำนเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝ่ังชมเจดีย์สือเป่ำไจ้-งำนเลี้ยงต้อนรับจำกทำงเรือ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำบนเรือ  
เรือจะล่องผ่ำน เมืองเฟิงตู (เมืองผี) เป็นเมืองขนำดกลำงริมฝั่งแม่น้ ำอ ำเภอวั่นเซี่ยน ซึ่งเป็นเมือง
ยมโลกจ ำลองที่สร้ำงตำมควำมเชื่อของชำวจีน ในสมัยรำชวงศ์หมิง จำกลัทธิเต๋ำ  และพุทธ
ผสมผสำนกันเกี่ยวกับบำปบุญคุณโทษมีประวัติควำมเป็นมำยำวนำนถึง 400 กว่ำปี 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวันบนเรือ  
บ่ำย น ำท่ำนขึ้นฝั่งเพื่อเดินทำงโดยรถบัสชมควำมงำมของ เจดีย์สือเป่ำไจ้ ตั้งอยู่ติดขนำบเขำหวี้อ้ิน ทำง

ทิศเหนือของแม่น้ ำแยงซีเกียง สร้ำงขึ้นในยุครำชวงศ์หมิง สมัยปีว่ำนลี่  โครงสร้ำงลักษณะ
สถำปัตยกรรมคล้ำยเจดีย์ ท ำจำกไม้ และเชื่อมต่อกันโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย มี 12 ชั้น สูงประมำณ 56  
เมตร ซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ถูกจัดอันดับไว้ว่ำเป็น 1 ใน 8 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็ว่ำได้ 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำบนเรือ  
พบกับกำรเลี้ยงต้อนรับจำกกัปตันเรือ และเหล่ำกลำสีเรืออย่ำงอบอุ่น 
 พักบนเรือส ำรำญหรู PRESIDENT CRUISE NO. 7 OR 8 

วันท่ีสำม ช่อแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนงซี-งำนเลี้ยงอ ำลำจำกทำงเรือ 
                            ประตูน้ ำ 5 ชั้นของเขื่อนซำนเสียต้ำป้ำ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำบนเรือ  
เรือจะแล่นผ่ำนเขตทิวทัศน์  ช่องแคบชวีถังเสีย ชึ่งเป็นช่องแคบที่มีควำมยำวสั้นที่สุดเพียง 8 
กิโลเมตร และเป็นช่องแคบที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวพอสมควร โดยเฉพำะช่วงตะวันตกของช่องแคบ

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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ที่ชื่อว่ำประตูขุยเหมิน บริเวณนี้กระแสน้ ำจะไหลเชี่ยวกรำกมำกโดยในอดีตเรือส ำรำญต้องฝ่ำด่ำน
อันแข็งแกร่งนี้ไปให้ได้ด้วยควำมปลอดภัย ระหว่ำงนั้นเรือส ำรำญจะแล่นผ่ำน ช่องแคบอูเสีย มี
ควำมยำวประมำณ 42 ก.ม. เป็นช่องแคบใหญ่อันดับหนึ่งในบรรดำช่องแคบของแม่น้ ำแยงซีเกียง 
โดยที่สองฟำกฝั่งจะมีแนวหินผำ ที่มีลักษณะเหมือนหินวำงเรียงรำยซ้อนกันเป็นชั้นอย่ำงมีระเบียบ
ก่อให้เกิดทัศนียภำพที่โดดเด่นสวยงำมเป็นพิเศษ   

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวันบนเรือ  
บ่ำย น ำท่ำนเปลี่ยนลงเรือเล็กเพื่อชมควำมงำมของ เสิ่นหนงซี ต้นน้ ำเกิดจำกเสิ่นหนงเจี้ย เลยได้ซื่อว่ำ 

เสิ่นหนงซี ที่มีควำมยำว 60 กิโลเมตร ก่อนจะไหลเข้ำแม่น้ ำแยงซีเกียง ได้รวมกับแม่น้ ำอีก 17 สำย 
สองข้ำงทำงมีหุบเขำปกคลุม น้ ำใส และไหลเชี่ยว 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำบนเรือ  
พบกับกำรเลี้ยงอ ำลำจำกกัปตันเรือ และเหล่ำกลำสีเรืออย่ำงอบอุ่น 

ในระหว่ำงนี้เรือจะแล่นผ่ำนเข้ำ ประตูน้ ำท้ัง 5 ชั้นของเขื่อนซำนเสียต้ำป้ำ ซึ่งท่ำนจะได้ตะลึงไปกับ
วิธีกำรระบำยน้ ำเมตรต่อเมตรของแต่ละชั้นประตูเพื่อให้เรือแล่นผ่ำน อย่ำงน่ำอัศจรรย์ใจ  อิสระให้
ท่ำนได้ชมตำมอัธยำศัย 
 พักบนเรือส ำรำญหรู PRESIDENT CRUISE NO. 7 OR 8 

วันท่ีสี่  ชมทิวทัศน์แม่น้ ำแยงซีเกียง-เขื่อนซำนเสียต้ำป้ำ(รวมรถกอล์ฟ)-ช่องแคบซีหลิงเสีย-เมืองอี๋ชำง 
                           นั่งรถไฟควำมเร็วสูงไปเกลับฉงชิ่ง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำบนเรือ  
เรือจะแล่นผ่ำนทิวทัศน์ให้ท่ำนได้ชมควำมงำมตำมธรรมชำติของแม่น้ ำแยงซีเกียง จำกนั้นน ำท่ำน
ขึ้นจำกเรือ ไปชม เขื่อนยักษ์ อภิมหำโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค ซำนเสียต้ำป้ำ เป็นโครงกำรที่ใหญ่โต
ที่สุดอีกอย่ำงหนึ่งของจีน นับตั้งแต่กำรสร้ำงก ำแพงเมืองจีน มีควำมยำวทั้งหมด 3,035  เมตร ช่อง
ระบำยน้ ำยำว 483เมตร ซึ่งสำมำรถเก็บกักน้ ำได้ถึง 39.3 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ส่วนสันเขื่อนสูง 185 
เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วนกล่ำวคือ 2 ส่วนส ำหรับผลิตกระแสไฟฟ้ำ  ซึ่งสำมำรถผลิตพลังงำน
กระแสไฟฟ้ำส่งให้พื้นที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน อีก 1 ส่วนส ำหรับระบำยน้ ำ และ 2 ส่วนป็นประตู
ส ำหรับเรือแล่นผ่ำนโดยแบ่งเป็นเรือที่มีระวำงขับน้ ำตั้งแต่ 3000-10,000ตัน และเรือที่มีระวำงขับน้ ำ
น้อยกว่ำ 3,000 ตัน โดยมีประตูให้เรือแล่นผ่ำน 5 ล ำดับชั้นด้วยกัน และนอกจำกใช้ประโยชน์
ทำงด้ำนเศรษฐกิจแล้วยังช่วยป้องกันอุทกภัยสองฝำกฝั่งแม่น้ ำแยงซีเกียงอีกด้วย  (รวมรถกอล์ฟ) 
จำกนั้นกลับเรือ เรือจะล่องผ่ำนเข้ำสู่ ช่องแคบซีหลิงเสีย ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ช่องแคบที่มีขนำดยำวสุดใน
แม่น้ ำแยงซีเกียง คือยำวประมำณ  70 กิโลเมตร และในอดีตกำล ถือได้ว่ำเป็นช่องแคบที่มีอุปสรรค
ในกำรแล่นเรือมำกที่สุด เน่ืองจำกบริเวณนี้จะมีทั้งแก่งหินและหินโสโครกมำกมำย แต่หลังจำกที่ได้
สร้ำงเขื่อน เก่อโจว ขึ้น แก่งหินบริเวณช่องแคบแห่งนี้ได้ถูกท ำลำยไปเสียส่วนใหญ่ อีกทั้งระดับน้ ำ
ได้เพิ่มสูงขึ้นจำกเดิม จึงท ำให้อุปสรรคกำรเดินเรือสะดวกขึ้น จำกนั้นขึ้นจำกเรือที่ท่ำเรือเมืองอี๋ฉำง 
หรือเรียกย่อๆ ว่ำ เมืองอี๋ ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของมณฑลหูเป่ย และอยู่ปำกช่องแคบซีหลิงเสียของ
แม่น้ ำแยงซีเกียง ประชำกรส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่ำกลุ่มน้อยที่มำอำศัยอยู่ร่วมกันประมำณ 20 กว่ำเผ่ำ 
อำทิเช่น เผ่ำหุย ถู่เจีย  แมนจู  และชำวฮั่น ฯลฯ  

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ สถำนนีรถไฟ เพื่อเดินทำงกลับสู่ฉงชิ่ง ด้วย รถไฟควำมเร็วสูงขบวนต้งเฉอ ขบวน

ท่ี D…. (บัตรโดยสำรชั้นปกติ) ระยะเวลำกำรเดินทำงใช้เวลำประมำณ 4 ชั่วโมง 30 นำที ซึ่งวิ่งด้วย
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ควำมเร็ว 150 กิโลเมตร/ชั่วโมง (กระเป๋ำเดินทำงต้องลำกเอง เพื่อควำมรวดเร็ว) ถึง เมืองฉงชิ่ง ซึ่ง
เป็นมหำนครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และเป็นศูนย์กลำงของกำรคมนำคมทำงบก  ทำงน้ ำ และ
ทำงอำกำศที่อยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
 พักที่ HILTON HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว 

วันท่ีห้ำ  ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟำงเป่ย-ชมด้ำนนอกมหำศำลำประชำคม-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนอิสระช้อปปิ้งย่ำน ถนนคนเดินเจี่ยฟำงเป่ย เพื่อเลือกซื้อสินค้ำรำคำถูกมำกมำย หรือซื้อเป็น
ของฝำกส ำหรับคนที่รักทำงบ้ำน 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำนชม มหำศำลำประชำคม (ชมและเก็บภำพบรรยำกำศด้ำนนอก) ซึ่งนำยเฮดหลงแห่งกองทัพ

คอมมิวนิสต์ริเร่ิมสร้ำงขึ้นภำยหลังกำรปฏิวัติส ำเร็จ ในปี พ.ศ. 2494 จุคนได้กว่ำ 4,000 คน ใช้เป็นที่
ประชุมสภำผู้แทน และโรงละครของประชำชน สร้ำงโดยจ ำลองแบบมำจำกหอเทียนถำนที่เมือง
ปักกิ่ง สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินฉงชิ่ง 

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

18.30 น. ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ.....     
 

********ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใช้บริกำร*********    
     ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึ้นไป ***) 
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เรือส ำรำญระดับ 5 ดำว President Cruise เขื่อนสำมผำ 5 วัน 4 คืน (WE) 

 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนำจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรเท่ำนั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หำกสำยกำรบินมีกำรปรับรำคำภำษีน้ ำมันขึ้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ำภำษี

น้ ำมันเพิ่มตำมควำมเป็นจริง ก่อนกำรเดินทำง**รำคำทัวร์นี้เช็คภำษีน้ ำมัน ณ วันท่ี 4 ม.ค. 61  
3. ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันท ำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 

 **กรณยีื่นด่วน 2 วันท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพิ่ม 1,050 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดับมำตรฐำน (พักห้องละ 2-3 ท่ำน), อำหำร และเคร่ืองดื่มทุกมื้อ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร 
6. น้ ำหนักสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สัมภำระติดตัวขึ้นเคร่ืองได้ 1 ชิ้น ต่อท่ำน น้ ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, 

ค่ำประกันวินำศภัยเคร่ืองบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท (ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท) คุ้มครอง

ผู้เอำประกันที่มีอำยุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอำประกันอำยุระหว่ำง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอำยุสูงกว่ำ 70 ปี 
ขึ้นไป ค่ำชดเชยทั้งหลำยตำมกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหนึ่งของค่ำชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อม
อยู่ในข้อจ ำกัดที่มีกำรตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสำรรับรองทำงกำรแพทย์ 
หรือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 

เด็กอำยุ 2-18 ป ี
พักกับผู้ใหญ ่

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม 

รำคำ 
ไม่รวมตั๋ว 

วันที่ 4-8 เมษำยน 2561 
**วันจักรี** 

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

วันที่ 11-15 เมษำยน 2561  
**วันสงกรำนต์** 

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

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

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

วันที่ 25-29 พฤษภำคม 2561 
**วันวิสำขบูชำ** 

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

วันที่ 6-10/20-24 มิถนุำย 2561         27,999 บำท 27,999 บำท 12,000 บำท 19,999 บำท 
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หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซื้อประกันกำรเดินทำงเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัท ฯ ***ท้ังนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นท่ี 330 บำท ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทำงร่ำงกำยด้วยโรคประจ ำตัว, กำรติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อำกำรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรติดยำ, โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์, กำรบำดเจ็บจำกควำมเสียหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตัวตำย, เสียสติ, ตกอยู่
ภำยใต้อ ำนำจของสุรำยำเสพติด , บำดเจ็บจำกกำรทะเลำะวิวำท  กำรแท้งบุตร , กำรบำดเจ็บเนื่องมำจำก
อำชญำกรรม, จลำจล, นัดหยุดงำน, กำรก่อกำรร้ำย กำรยึดพำหนะ และกำรปล้นอำกำศยำน  (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอ่ืนๆตำมเงื่อนไขในกรมธรรม์อั 

8. ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงท่ีเป็นชำวไทยเท่ำนั้น!!!  
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุ เช่น ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่) 
4. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม VAT 7 % และหักภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก

ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ำย จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำนั้น และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลัง 
ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่ำนั้น 

5. ค่ำวีซ่ำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
เงื่อนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 

1. ในกำรจองคร้ังแรก ช ำระมัดจ ำ หรือทั้งหมด (ภำยใน 2 วัน หลังจำกท ำกำรจอง) พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดินทำง 
ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย 

2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำร
ท่ีให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 25 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิ่ม 1,050 บาท  (อัตรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น)  

3. ช ำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทำง 15 วัน (ไม่นับรวมวันเสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)   
กำรยกเลิกกำรเดินทำง 
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วัน คืนค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 
    แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 15-29 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำย 
    แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 1-14 วันก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้ำใช้จ่ำยท้ังหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯ จะพิจำรณำ
เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้ เช่น  ค่ำตั๋ว
เคร่ืองบิน ค่ำห้อง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่สถำนทูตฯ เรียกเก็บ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นตำมจริง ในกรณีที่ไม่
สำมำรถเดินทำงได้ 
 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำ   
ท่ำนสละสิทธิ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมัดจ ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมัดจ ำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ทั้งหมด เนื่องจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยใน
เที่ยวบินนั้นๆ 
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ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้ 
 รำยกำรท่องเที่ยวสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ 
 รำยกำรท่องเที่ยว และอำหำร สำมำรถสลับรำยกำรในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมกำรท่องเที่ยวเป็นไปอย่ำงรำบร่ืน 
และเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ  ปฏิวัติ และอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือ
กำรควบคุมของทำงบริษัทฯหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่วย , กำรถูกท ำร้ำย, 
กำรสูญหำย, ควำมล่ำช้ำ หรือจำกอุบัติเหตุต่ำงๆ 
 ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน,  กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, 
กำรก่อจลำจล หรือกรณีที่ท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่กรม
แรงงำนทั้งจำกไทย และต่ำงประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำมผิดพลำด
จำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทำงบริษัทฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อ่ืนๆ มำให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์กำรจัดหำนี้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 รำคำนี้คิดตำมรำคำตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หำกรำคำตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับรำคำตั๋ว
เคร่ืองบินตำมสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 
 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่
ทำนอำหำรบำงมื้อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริษัทฯได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อน
ออกเดินทำงแล้ว 
 กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือเข้ำประเทศที่ระบุใน
รำยกำรเดินทำง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตรำค่ำบ 
 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจำก
ควำมประมำทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทำง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น 
 เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  

1. หนังสือเดินทำงที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน 
หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ท้ังสิ้น ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำ -ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนังสือเดินทำงต้องมีหน้ำว่ำง ส ำหรับประทับตรำวีซ่ำและตรำเข้ำ-ออก อย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม   
3. รูปถ่ำยหน้ำตรง ถ่ำยจำกร้ำนถ่ำยรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขำวเท่ำนั้น!!  

ข้อห้ำม : ห้ำมแม็ครูป, ห้ำมรูปเป็นรอย, ห้ำมเปื้อน, ห้ำมยิ้ม, ห้ำมใส่เสื้อสีอ่อน และสีขำว (ห้ำมใส่เสื้อคอกว้ำง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สำยเดี่ยว ชุดรำชกำร ชุดยูนิฟอร์มชุดท ำงำน ชุดนักเรียน นักศึกษำ), ห้ำมใส่แวนตำสีด ำ หรือ
กรอบแว่นสีด ำ, ห้ำมสวมใส่เคร่ืองประดับทุกชนิด เช่น ต่ำงห ูสร้อย กิ๊ปติดผม คำดผม เข็มกลัด เป็นต้น  
รูปต้องเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ข้ำงชัดเจน ห้ำมผมปิดหน้ำ 
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รูปต้องอัดด้วยกระดำษสีโกดัก หรือฟูจิเท่ำนั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จำกคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่ำนที่ประสงค์ใช้รูปถ่ำยข้ำรำชกำรในกำรยื่นวีซ่ำ กรุณำเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมำพร้อมกับกำรส่ง
หนังสือเดินทำง  

4. เอกสำรที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ (กรุณำกรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง)  
5. กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม ่  

1. ส ำเนำสูติบัตร (ใบเกิด) ท้ังนี้กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  2. ส ำเนำทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  3. ส ำเนำบัตรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนพ่อแม่  
  4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 
  เดินทำงพร้อมญำต ิ  

1. ส ำเนำสูติบัตร(ใบเกิด) ท้ังนี้กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. ส ำเนำทะเบียนสมรสพ่อแม่  
3. ส ำเนำบัตรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนพ่อแม่  
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจำกพ่อแม่ ไปท ำที่เขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้น 

6.  ผู้เดินทำงท่ีชื่อเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
1. หนังสือรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษอังกฤษตัวจริงเท่ำนั้น  
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็นภำษำอังกฤษตัวจริงเท่ำนั้น 
3. ส ำเนำบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ ำ 100,000 บำท 
3. ส ำเนำบัตรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้ำผู้รับยื่นวีซ่ำที่ศูนย์ยื่นวีซ่ำจีนในวันยื่นวีซ่ำ 

7.  กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
1. ใบอนุญำตกำรท ำงำนในประเทศไทย ตัวจริงเท่ำนั้น!! ต่ออำยุกำรท ำงำนแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนังสือรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษำอังกฤษ ตัวจริง มีตรำประทับและลำยเซ็นต์ 
3. ส ำเนำบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ ำ 100,000 บำท 
4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส ำเนำทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีท่ีทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
 หนังสือเดินทำงของคนอเมริกัน ท่ำนละ 5,060 บำท 
 หนังสือเดินทำงของคนต่ำงชำติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดได้ท่ีเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยขำย) 
ประเทศท่ีไม่สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่วนได้   
ต่ำงชำติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปที่เข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สำธำรณรัฐ
เช็ก เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ำ 
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  เน่ืองจำก
ผู้เดินทำงจะต้องไปแสดงตนที่สถำนทูตจีน และต้องท ำเร่ืองแจ้ง เข้ำ-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท ำกำรยื่นวีซ่ำ 
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9. เอกสำรทุกอย่ำงต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้ำก่อนยื่นวีซ่ำ ดังนั้นกรุณำเตรียมเอกสำรพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่ำง  
น้อย 10 วันท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนย์ยื่นวีซ่ำจีนอำจเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็นเอกสิทธิ์
ของสถำนทูต และบำงคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ   

11.  ผู้ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในกำรเดินทำง และยกเว้นกำรท ำวีซ่ำจีน ท่ำน
จะต้องรับผิดชอบในกำรอนุญำตให้เข้ำ -ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจำกบริษัทฯ ไม่ทรำบกฎกติกำใน
รำยละเอียดกำรยกเว้นวีซ่ำ / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณำดูแลบัตรของท่ำนเอง หำกท่ำนท ำบัตรหำยในระหว่ำงเดินทำง 
ท่ำนอำจต้องตกค้ำงอยู่ประเทศจีนอย่ำงน้อย 2 อำทิตย์ 

  
       ** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำก

ทำงบริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก ** 
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         ผูเ้ดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำกรอกรำยละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำร้ำง    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส......................................................................................................... 
ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................    
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย.์......................... โทรศัพท์บ้ำน..................................มือถือ............................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................  
........................................................................................................................................................................................
............................................................... .... ... .. .. .........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้ำน............................................... 
ชื่อสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................ 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันท่ี................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน........................ปี..................... 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เมื่อวันท่ี................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน........................ปี..................... 
รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพันธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพันธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมำยเหตุ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถงึบรษิัทแล้วไมค่รบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  จึงขออภัยมำ ณ ท่ีนี้  (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 


