
 

  

วนัที� กาํหนดการ เช้า เที�ยง เยน็ โรงแรม 

� 
กรุงเทพฯ-ฉงชิ�ง (WE684 : 11.05-15.15) 
อสิระช้อปปิ. งหงหยาต้ง-ลงเรือสําราญ 
PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8 

X ✈ � 
เรือสําราญ PRESIDENT 
CRUISE NO.7 OR 8 

? ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ.นฝั�งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ 
งานเลี.ยงต้อนรับจากทางเรือ 

� � � 
เรือสําราญ PRESIDENT 
CRUISE NO.7 OR 8 

K 
ช่องแคบชวถีังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นั�งเรือเลก็ชม 
เสิ�นหนงซี-งานเลี.ยงอาํลาจากทางเรือ-ประตูนํ.า O ชั.น 
ของเขื�อนซานเสียต้าป้า 

� � � เรือสําราญ PRESIDENT 
CRUISE NO.7 OR 8 

P 
ชมทวิทัศน์แม่นํ.าแยงซีเกยีง-เขื�อนซานเสียต้าป้า(รวม 
รถกอล์ฟ)-ช่องแคบซีหลงิเสีย-ขึ.นเรือที�เมืองอีRฉาง 
นั�งรถไฟความเร็วสูงกลบัฉงชิ�ง 

� � � 
HILTON HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ O ดาว 

O ช้อปปิ. งถนนคนเดินเจี�ยฟางเป่ย-ชมด้านนอกมหาศาลา
ประชาคม-ฉงชิ�ง-กรุงเทพฯ (WE685 : 16.10-18.30) 

� � ✈  

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขบัรถ จาํนวน �OX หยวน/คนตลอดการเดนิทาง 
 

 



 

 
� กาํหนดการเดินทาง  เดอืนเมษายน – มถุินายน 256�  

วนัแรก  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฉงชิ�ง-อสิระช้อปปิ. งหงหยาต้ง 
                           ลงเรือสําราญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8 
08.0X น. � คณะพร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั.น P 

เคาน์เตอร์ E สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจา้หนา้ที�จากทางบริษทัฯ คอยตอ้นรับ และ
อาํนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

11.05 น.  � เหิรฟ้าสู่ เมืองฉงชิ�ง โดยสายการบิน THAI SMILE เที�ยวบินที� WE`aP 
  (บริการอาหาร และเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
15.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองฉงชิ�ง ตั'งอยูภ่าคตะวนัตกของประเทศจีน ทั'งเป็นมหานครที�ใหญ่ที�สุด

ของประเทศจีน และเป็นศูนยก์ลางของการคมนาคมทางบก ทางนํ' า และทางอากาศ ผ่านพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่าน อิสระช้อปปิ. งหงหยาต้ง เป็นแหล่งชอ้ปปิ' งขนาดใหญ่ แบ่งเป็นโซน
หลายชั'น ในส่วนของชั'น 4 จะเป็นตลาดของกิน เต็มไปดว้ยร้านคา้มากมาย ตกแต่งในสไตล์จีน
โบราณ ที�โดดเด่นเห็นจะเป็นสินคา้แปรรูป และเครื�องเทศโดยเฉพาะหมาล่า วตุัดิบที�ชาวจีนเสฉวน 
นิยมใส่ลงไปในอาหาร    

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
นาํท่าน ลงเรือสําราญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8  เพื�อเริ�มตน้แห่งการล่องแม่นํ' าแยงซี
เกียง ที�มีความยาว 9:; กม. โดยเรือจะแล่นผา่นบรรดาช่องแคบนอ้ยใหญ่มากมาย                                                
� พกับนเรือสําราญหรู PRESIDENT CRUISE NO. 7 OR 8 

วนัที�สอง ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ.นฝั�งชมเจดีย์สือเป่าไจ้-งานเลี.ยงต้อนรับจากทางเรือ 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้าบนเรือ  

เรือจะล่องผ่าน เมืองเฟิงตู (เมืองผี) เป็นเมืองขนาดกลางริมฝั�งแม่นํ' าอาํเภอวั�นเซี�ยน ซึ� งเป็นเมือง
ยมโลกจําลองที�สร้างตามความเชื�อของชาวจีน ในสมัยราชวงศ์หมิง จากลัทธิเต๋า และพุทธ
ผสมผสานกนัเกี�ยวกบับาปบุญคุณโทษมีประวติัความเป็นมายาวนานถึง ?@@ กวา่ปี 

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนับนเรือ  
บ่าย นาํท่านขึ.นฝั�งเพื�อเดินทางโดยรถบสัชมความงามของ เจดีย์สือเป่าไจ้ ตั'งอยูติ่ดขนาบเขาหวี' อิ'น ทาง

ทิศเหนือของแม่นํ' าแยงซีเกียง สร้างขึ' นในยุคราชวงศ์หมิง สมัยปีว่านลี�  โครงสร้างลักษณะ
สถาปัตยกรรมคลา้ยเจดีย ์ทาํจากไม ้และเชื�อมต่อกนัโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย มี 9; ชั'น สูงประมาณ AB  
เมตร ซึ� งนบัเป็นสิ�งมหศัจรรยที์�ถูกจดัอนัดบัไวว้า่เป็น 9 ใน C สิ�งมหศัจรรยข์องโลกก็วา่ได ้

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�าบนเรือ  
��พบกบัการเลี.ยงต้อนรับจากกปัตันเรือ และเหล่ากลาสีเรืออย่างอบอุ่น�� 
� พกับนเรือสําราญหรู PRESIDENT CRUISE NO. 7 OR 8 

วนัที�สาม ช่อแคบชวถีังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นั�งเรือเลก็ชมเสิ�นหนงซี-งานเลี.ยงอาํลาจากทางเรือ 
                            ประตูนํ.า O ชั.นของเขื�อนซานเสียต้าป้า 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้าบนเรือ  



 

เรือจะแล่นผ่านเขตทิวทัศน์ ช่องแคบชวีถังเสีย ชึ� งเป็นช่องแคบที�มีความยาวสั' นที�สุดเพียง C 
กิโลเมตร และเป็นช่องแคบที�ดึงดูดใจนกัท่องเที�ยวพอสมควร โดยเฉพาะช่วงตะวนัตกของช่องแคบ
ที�ชื�อวา่ประตูขุยเหมิน บริเวณนี' กระแสนํ' าจะไหลเชี�ยวกรากมากโดยในอดีตเรือสําราญตอ้งฝ่าด่าน
อนัแข็งแกร่งนี' ไปให้ได้ดว้ยความปลอดภยั ระหว่างนั'นเรือสําราญจะแล่นผ่าน ช่องแคบอูเสีย มี
ความยาวประมาณ ?; ก.ม. เป็นช่องแคบใหญ่อนัดบัหนึ� งในบรรดาช่องแคบของแม่นํ' าแยงซีเกียง 
โดยที�สองฟากฝั�งจะมีแนวหินผา ที�มีลกัษณะเหมือนหินวางเรียงรายซ้อนกนัเป็นชั'นอยา่งมีระเบียบ
ก่อใหเ้กิดทศันียภาพที�โดดเด่นสวยงามเป็นพิเศษ   

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนับนเรือ  
บ่าย นาํท่านเปลี�ยนลงเรือเล็กเพื�อชมความงามของ เสิ�นหนงซี ตน้นํ' าเกิดจากเสิ�นหนงเจี' ย เลยไดซื้�อว่า 

เสิ�นหนงซี ที�มีความยาว B@ กิโลเมตร ก่อนจะไหลเขา้แม่นํ' าแยงซีเกียง ไดร้วมกบัแม่นํ' าอีก 9D สาย 
สองขา้งทางมีหุบเขาปกคลุม นํ'าใส และไหลเชี�ยว 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�าบนเรือ  
��พบกบัการเลี.ยงอาํลาจากกปัตันเรือ และเหล่ากลาสีเรืออย่างอบอุ่น�� 

ในระหวา่งนี' เรือจะแล่นผา่นเขา้ ประตูนํ.าทั.ง 5 ชั.นของเขื�อนซานเสียต้าป้า ซึ� งท่านจะไดต้ะลึงไปกบั
วิธีการระบายนํ' าเมตรต่อเมตรของแต่ละชั'นประตูเพื�อให้เรือแล่นผา่น อยา่งน่าอศัจรรยใ์จ อิสระให้
ท่านไดช้มตามอธัยาศยั 
� พกับนเรือสําราญหรู PRESIDENT CRUISE NO. 7 OR 8 

วนัที�สี�  ชมทวิทัศน์แม่นํ.าแยงซีเกยีง-เขื�อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ)-ช่องแคบซีหลงิเสีย-เมืองอีRชาง 
                           นั�งรถไฟความเร็วสูงไปเกลบัฉงชิ�ง 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้าบนเรือ  

เรือจะแล่นผา่นทิวทศัน์ให้ท่านไดช้มความงามตามธรรมชาติของแม่นํ' าแยงซีเกียง จากนั'นนาํท่าน
ขึ.นจากเรือ ไปชม เขื�อนยกัษ์ อภิมหาโปรเจ็คระดับกนิเนสบุ๊ค ซานเสียต้าป้า เป็นโครงการที�ใหญ่โต
ที�สุดอีกอย่างหนึ�งของจีน นบัตั'งแต่การสร้างกาํแพงเมืองจีน มีความยาวทั'งหมด E,@EA  เมตร ช่อง
ระบายนํ' ายาว ?CEเมตร ซึ� งสามารถเก็บกกันํ' าไดถึ้ง E:.E ลา้นลูกบาศก์เมตร ส่วนสันเขื�อนสูง 9CA 
เมตร แบ่งออกเป็น A ส่วนกล่าวคือ ; ส่วนสําหรับผลิตกระแสไฟฟ้า  ซึ� งสามารถผลิตพลงังาน
กระแสไฟฟ้าส่งใหพ้ื'นที� 9 ใน A ของประเทศจีน อีก 9 ส่วนสําหรับระบายนํ' า และ ; ส่วนป็นประตู
สาํหรับเรือแล่นผา่นโดยแบ่งเป็นเรือที�มีระวางขบันํ'าตั'งแต่ E@@@-9@,@@@ตนั และเรือที�มีระวางขบันํ' า
น้อยกว่า E,@@@ ตนั โดยมีประตูให้เรือแล่นผ่าน A ลาํดบัชั'นด้วยกัน และนอกจากใช้ประโยชน์
ทางดา้นเศรษฐกิจแล้วยงัช่วยป้องกนัอุทกภยัสองฝากฝั�งแม่นํ' าแยงซีเกียงอีกดว้ย (รวมรถกอล์ฟ) 
จากนั.นกลบัเรือ เรือจะล่องผา่นเขา้สู่ ช่องแคบซีหลงิเสีย ซึ� งเป็น 9 ใน E ช่องแคบที�มีขนาดยาวสุดใน
แม่นํ' าแยงซีเกียง คือยาวประมาณ  70 กิโลเมตร และในอดีตกาล ถือไดว้า่เป็นช่องแคบที�มีอุปสรรค
ในการแล่นเรือมากที�สุด เนื�องจากบริเวณนี'จะมีทั'งแก่งหินและหินโสโครกมากมาย แต่หลงัจากที�ได้
สร้างเขื�อน เก่อโจว ขึ'น แก่งหินบริเวณช่องแคบแห่งนี' ไดถู้กทาํลายไปเสียส่วนใหญ่ อีกทั'งระดบันํ' า
ไดเ้พิ�มสูงขึ'นจากเดิม จึงทาํใหอุ้ปสรรคการเดินเรือสะดวกขึ'น จากนั'นขึ.นจากเรือที�ท่าเรือเมืองอีRฉาง 
หรือเรียกยอ่ๆ วา่ เมืองอีL ตั'งอยูท่างทิศตะวนัตกของมณฑลหูเป่ย และอยูป่ากช่องแคบซีหลิงเสียของ
แม่นํ' าแยงซีเกียง ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชนเผา่กลุ่มน้อยที�มาอาศยัอยู่ร่วมกนัประมาณ ;@ กว่า
เผา่ อาทิเช่น เผา่หุย ถู่เจีย  แมนจู  และชาวฮั�น ฯลฯ  

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ สถานนีรถไฟ เพื�อเดินทางกลบัสู่ฉงชิ�ง ดว้ย รถไฟความเร็วสูงขบวนต้งเฉอ ขบวน
ที� D…. (บัตรโดยสารชั.นปกติ) ระยะเวลาการเดินทางใชเ้วลาประมาณ ? ชั�วโมง E@ นาที ซึ� งวิ�งดว้ย
ความเร็ว 150 กิโลเมตร/ชั�วโมง (กระเป๋าเดินทางต้องลากเอง เพื�อความรวดเร็ว) ถึง เมืองฉงชิ�ง ซึ� ง
เป็นมหานครที�ใหญ่ที�สุดของประเทศจีน และเป็นศูนยก์ลางของการคมนาคมทางบก ทางนํ' า และ
ทางอากาศที�อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
� พกัที� HILTON HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

วนัที�ห้า  ช้อปปิ. งถนนคนเดินเจี�ยฟางเป่ย-ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม-ฉงชิ�ง-กรุงเทพฯ 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านอิสระชอ้ปปิ' งยา่น ถนนคนเดินเจี�ยฟางเป่ย เพื�อเลือกซื'อสินคา้ราคาถูกมากมาย หรือซื'อเป็น
ของฝากสาํหรับคนที�รักทางบา้น 

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํท่านชม มหาศาลาประชาคม (ชมและเก็บภาพบรรยากาศด้านนอก) ซึ� งนายเฮดหลงแห่งกองทพั

คอมมิวนิสตริ์เริ�มสร้างขึ'นภายหลงัการปฏิวติัสาํเร็จ ในปี พ.ศ. ;?:? จุคนไดก้วา่ ?,@@@ คน ใชเ้ป็นที�
ประชุมสภาผูแ้ทน และโรงละครของประชาชน สร้างโดยจาํลองแบบมาจากหอเทียนถานที�เมือง
ปักกิ�ง สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ�ง 

16.10 น.  � เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที�ยวบินที� WE`aO  
(บริการอาหาร และเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

18.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....� � � � � 
 

********ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ*********    
� � � �  ซื�อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  � � � � 

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั.งแต่ �X ท่านขึ.นไป ***) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เรือสําราญระดบั O ดาว President Cruise เขื�อนสามผา O วนั P คนื (WE) 

 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตัRวเครื�องบินชั'นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที�ระบุไวใ้นรายการเท่านั'น  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ' ามนัขึ'น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิU เก็บค่าภาษี

นํ'ามนัเพิ�มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทวัร์นี.เช็คภาษีนํ.ามัน ณ วนัที� P ม.ค. `�  
3. ค่าวซ่ีาจีน ปกติ ? วนัทาํการ ราคา 1,500 บาท (ผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย) 

 **กรณียื�นด่วน 2 วนัทาํการ ชาํระค่าส่วนต่างเพิ�ม �,�50 บาท (ชาํระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที�เหลือ)   
4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-E ท่าน), อาหาร และเครื�องดื�มทุกมื'อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
A.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
6. นํ.าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 2@ กิโลกรัม  สัมภาระติดตวัขึ'นเครื�องได ้9 ชิ'น ต่อท่าน นํ' าหนกัตอ้งไม่เกิน D กิโลกรัม, 

ค่าประกนัวนิาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 
7. ค่าประกนัอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัที�มีอายตุั'งแต่ 9 เดือนขึ'นไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 9 เดือน ถึง 9A ปี และผูที้�มีอายุสูงกวา่ D@ ปี 
ขึ'นไป ค่าชดเชยทั'งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั'งนี' ยอ่ม

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ ?-K ท่าน 

เดก็อายุ ?-�a ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดี�ยว 
จ่ายเพิ�ม 

ราคา 
ไม่รวมตัRว 

วนัที� P-a เมษายน 25`� 
**วนัจกัรี** 

K?,ooo บาท K?,ooo บาท �?,X00 บาท ?�,ooo บาท 

วนัที� ��-�O เมษายน 25`�  
**วนัสงกรานต์** 

KP,ooo บาท KP,ooo บาท �?,X00 บาท ?K,ooo บาท 

วนัที� ?O-?o เมษายน 25`� ?a,ooo บาท ?a,ooo บาท �?,X00 บาท ?X,ooo บาท 

วนัที� o-�K พฤษภาคม 25`� ?q,ooo บาท ?q,ooo บาท �?,X00 บาท �o,ooo บาท 

วนัที� ?O-?o พฤษภาคม 25`� 
**วนัวสิาขบูชา** 

K?,ooo บาท K?,ooo บาท �?,X00 บาท ?�,ooo บาท 

วันที� `-�X/?X-?P มิถุนาย ?O`�        ?q,ooo บาท ?q,ooo บาท �?,X00 บาท �o,ooo บาท 



 

อยูใ่นขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื.อประกันการเดินทางเพื�อให้คลอบคลุมในเรื�องของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�เจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯ ***ทั.งนี.อัตราเบี.ยประกันเริ�มต้นที� KKX บาท 
ขึ.นอยู่กบัระยะเวลาการเดินทาง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชื'อ, ไวรัส, ไส้เลื�อน, ไส้ติ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อาํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื�องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรมอ์ ั

8. ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ �-q) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที�เป็นชาวไทยเท่านั.น!!!  
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
9.  ค่าทาํหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื�นๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทวัร์ รวม �OX หยวนต่อคน (เด็กชําระทปิเท่ากบัผู้ใหญ่) 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ที�จ่าย E % ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที�ถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม และหกั ณ ที�จ่าย จากยอดขายจริงทั'งหมดเท่านั'น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธิU ออกใบเสร็จที�ถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั'น 

5. ค่าวซ่ีาจีนสําหรับชาวต่างชาติ 
เงื�อนไขการทาํการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองครั.งแรก ชาํระมดัจาํท่านละ 1O,000 บาท หรือทั'งหมด (ภายใน E วนั หลงัจากทาํการจอง) พร้อมส่ง

สําเนาหนังสือเดินทาง ใหก้บัเจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จํานวน ? รูป (ตามกฎของการขอวซ่ีาจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสาร

ที�ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที�ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง �O วัน **กรณียื�นด่วน 2 วันทําการ ชําระค่า
ส่วนต่างเพิ�ม #,%50 บาท  (อตัราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั.น)  

3. ชําระส่วนที�เหลอื ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
การยกเลกิการเดินทาง 
� แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง E@ วนั คืนค่าใช้จ่ายทั.งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 9A-;: วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ �O,XXX บาท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 9-9? วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิvเกบ็ค้าใช้จ่ายทั.งหมด 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซึ� งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา

เลื�อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั'งนี' ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัLว
เครื�องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที�สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกิดขึ'นตามจริง ในกรณีที�ไม่
สามารถเดินทางได ้

� เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่   
ท่านสละสิทธิU  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั'งสิ'น  



 

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที�พกั รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น 
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั'งหมด เนื�องจากค่าตัLวเป็นการเหมาจ่ายใน
เที�ยวบินนั'นๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
� คณะทวัร์ครบ �X ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
� บริษทัฯ มีสิทธิU ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี'  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
� รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
� รายการท่องเที�ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื�อให้โปรแกรมการท่องเที�ยวเป็นไปอยา่งราบรื�น 
และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
� บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื�นๆที�อยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึ'นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
� ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั'งสิ'นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที�กรม
แรงงานทั'งจากไทย และต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
� หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั'งสิ'น แต่ทั'งนี'ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิU การจดัหานี'โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
� ราคานี' คิดตามราคาตัLวเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตัLวเครื�องบินปรับสูงขึ'น บริษทัฯ สงวนสิทธิU ที�จะปรับราคาตัLว
เครื�องบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
� ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั'งสิ'น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื'อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั'งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิU ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั'งสิ'นอตัราค่าบ 
� ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั'งสิ'น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
� ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตัLวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั' ง  มิฉะนั'นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั'งสิ'น 
� เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั'งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั'งหมด 
เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  
1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั.งสิ.น ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจํานวน ? ใบ ขนาด �.O X ? นิ.ว พื.นหลงัสีขาวเท่านั.น!!  



 

ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปื' อน, ห้ามยิ'ม, ห้ามใส่เสื'อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เสื'อคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเดี�ยว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอร์มชุดทาํงาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดาํ หรือ
กรอบแวน่สีดาํ, หา้มสวมใส่เครื�องประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิvปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ'ว และใบหูทั'ง ; ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั'น และตอ้งไม่ใช่สติvกเกอร์ หรือรูปพริ'นซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน B เดือน  
**ท่านที�ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื�นวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า �a ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี. 

�  เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
9. สาํเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั.งนี.กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า ` ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 

  ;. สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  E. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  ?. กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
�  เดินทางพร้อมญาติ   

9. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั.งนี.กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า ` ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
;. สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
E. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
?. กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
A. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํที�เขตหรืออาํเภอเท่านั'น 

B.  ผู้เดินทางที�ชื�อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญงิ (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี. 
9. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั'น  
;. หนงัสือชี'แจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั'น 
E. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั'นตํ�า 100,000 บาท 
3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยื�นวซ่ีาที�ศูนยย์ื�นวซ่ีาจีนในวนัยื�นวซ่ีา 

D.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี. 
9. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั'น!! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไม่ตํ�ากวา่ 3 – 6 เดือน หากไม่ได้
ทาํงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
;. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั'นตํ�า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 
ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี�ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 
• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ A,@60 บาท 
• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ที�เจ้าหน้าที�ฝ่ายขาย) 
ประเทศที�ไม่สามารถขอวซ่ีาจีนแบบด่วนได้   



 

ต่างชาติฝรั�งเศส และประเทศยุโรปที�เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี�ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝรั�งเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนื�องจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทูตจีน และตอ้งทาํเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาํการยื�นวซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวีซ่า ดงันั'นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง 
นอ้ย 9@ วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทาํความเข้าใจ ศูนยย์ื�นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ�มเติม หรือเปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิU
ของสถานทูต และบางครั' งบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ที�ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื�องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย ; อาทิตย ์

  

       ** ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครั.ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจาก
ทางบริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั ** 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

         ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี.!!!! 
เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณากรอกรายละเอยีดทั.งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื�อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถานภาพ     � โสด � แต่งงาน           � หม้าย           � หย่าร้าง    
�  ไม่ได้จดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส......................................................................................................... 
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)........................................................................................................    
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ............................... 
ที�อยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่).....................................................................  
........................................................................................................................................................................................
............................................................... .... ... .. .. .........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน............................................... 
ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................................................... 
ที�อยู่สถานที�ทาํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่    � ไม่เคย    � เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื�อวนัที�................ เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที�.......................เดือน........................ปี..................... 
ภายใน � ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  � ไม่เคย   � เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เมื�อวนัที�................ เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที�.......................เดือน........................ปี..................... 
รายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมายเหตุ 



 

** ถ้าเอกสารส่งถงึบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  ทั.งนี.
เพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที�นี.  (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


