
 
 

 

 
วันท่ี กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-ฉงช่ิง (WE684 : 10.25-14.50 หรือ 
11.05-15.15)-อิสระชอปปงหงหยาตง-ลงเรือสําราญ 
PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8 

X    
เรือสําราญ PRESIDENT 
CRUISE NO.7 OR 8 

2 ผานเมืองเฟงตู-ข้ึนฝงชมเจดียสือเปาไจ 
งานเล้ียงตอนรับจากทางเรือ    

เรือสําราญ PRESIDENT 
CRUISE NO.7 OR 8 

3 ชองแคบชวีถังเสีย-ชองแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชม 
เสิ่นหนงซ-ีงานเล้ียงอําลาจากทางเรือ    เรือสําราญ PRESIDENT 

CRUISE NO.7 OR 8 

4 ชมทิวทัศนแมน้ําแยงซีเกียง-เขือ่นซานเสียตาปา(รวม 
รถกอลฟ)-เมืองอีฉ๋าง-นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสูฉงช่ิง    

HILTON HOTEL  
หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

5 
อิสระชอปปงถนนคนเดนิเจี่ยฟางเปย-ชมดานนอก 
มหาศาลาประชาคม-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ  
(WE685 : 15.50-18.10 หรือ 16.15-18.35 )  

     

กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ จํานวน 190 หยวน/คนตลอดการเดินทาง 
 

 



 
 

 

 กําหนดการเดินทาง เดือนมีนาคม-มิถุนายน 2562  
วันแรก  กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฉงช่ิง-อิสระชอปปงหงหยาตง 
                           ลงเรือสําราญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8 
07.30 น.  คณะพรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโดยสารขาออก ( ระหวางประเทศ ) ชั้น 4 

เคานเตอร E สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจาหนาท่ีจากทางบริษัทฯ คอยตอนรับ และ
อํานวยความสะดวกแดทานกอนออกเดินทาง 

10.25 น.   เหิรฟาสู เมืองฉงช่ิง โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE 684:10.25-14.50  หรือ 11.05-15.15 
  (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
14.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานเมืองฉงช่ิง ตั้งอยูภาคตะวันตกของประเทศจีน ท้ังเปนมหานครท่ีใหญท่ีสดุ

ของประเทศจีน และเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองแลว นําทาน อิสระชอปปงหงหยาตง เปนแหลงชอปปงขนาดใหญ แบงเปนโซน
หลายชั้น ในสวนของชั้น 4 จะเปนตลาดของกิน เต็มไปดวยรานคามากมาย ตกแตงในสไตลจีน
โบราณ ท่ีโดดเดนเห็นจะเปนสินคาแปรรูป และเคร่ืองเทศโดยเฉพาะหมาลา วัตุดิบท่ีชาวจีนเสฉวน 
นิยมใสลงไปในอาหาร    

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
นําทาน ลงเรือสําราญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8  เพื่อเริ่มตนแหงการลองแมน้ําแยงซี
เกียง ท่ีมีความยาว 192 กม. โดยเรือจะแลนผานบรรดาชองแคบนอยใหญมากมาย                                                
 พักบนเรือสําราญหรู PRESIDENT CRUISE NO. 7 OR 8 ระดับ 5 ดาว***** 

วันท่ีสอง ผานเมืองเฟงตู-ข้ึนฝงชมเจดียสือเปาไจ-งานเล้ียงตอนรับจากทางเรือ 
เชา   รับประทานอาหารเชาบนเรือ  

เรือจะลองผาน เมืองเฟงตู (เมืองผี) เปนเมืองขนาดกลางริมฝงแมน้ําอําเภอว่ันเซี่ยน ซึ่งเปนเมือง
ยมโลกจําลองที่สรางตามความเชื่อของชาวจีน ในสมัยราชวงศหมิง จากลัทธิเตา  และพุทธ
ผสมผสานกันเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษมีประวัติความเปนมายาวนานถึง 400 กวาป 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ  
บาย นําทานข้ึนฝงเพ่ือเดินชมความงามของ เจดียสือเปาไจ ต้ังอยูติดขนาบเขาหว้ีอิ้น ทางทิศเหนือของ

แมน้ําแยงซีเกียง สรางขึ้นในยุคราชวงศหมิง สมัยปวานลี่ โครงสรางลักษณะสถาปตยกรรมคลาย
เจดีย ทําจากไม และเชื่อมตอกันโดยไมไดใชตะปูเลย มี 12 ชั้น สูงประมาณ 56  เมตร ซึ่งนับเปนสิ่ง
มหัศจรรยท่ีถูกจัดอันดับไววาเปน 1 ใน 8 สิ่งมหัศจรรยของโลกก็วาได 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ําบนเรือ  
พบกับการเลี้ยงตอนรับจากกัปตันเรือ และเหลากลาสีเรืออยางอบอุน 
 พักบนเรือสําราญหรู PRESIDENT CRUISE NO. 7 OR 8 ระดับ 5 ดาว***** 

วันท่ีสาม ชอแคบชวีถังเสีย-ชองแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชมเส่ินหนงซ-ีงานเล้ียงอําลาจากทางเรือ                            
เชา   รับประทานอาหารเชาบนเรือ  

เรือจะแลนผานเขตทิวทัศน ชองแคบชวีถังเสีย ชึ่งเปนชองแคบท่ีมีความยาวสั้นที่สุดเพียง 8 
กิโลเมตร และเปนชองแคบที่ดึงดูดใจนักทองเท่ียวพอสมควร โดยเฉพาะชวงตะวันตกของชองแคบ
ท่ีชื่อวาประตูขุยเหมิน บริเวณนี้กระแสน้ําจะไหลเชี่ยวกรากมากโดยในอดีตเรือสําราญตองฝาดาน



 
 

 

อันแข็งแกรงนี้ไปใหไดดวยความปลอดภัย ระหวางนั้นเรือสําราญจะแลนผาน ชองแคบอูเสีย มี
ความยาวประมาณ 42 ก.ม. เปนชองแคบใหญอันดับหนึ่งในบรรดาชองแคบของแมน้ําแยงซีเกียง 
โดยท่ีสองฟากฝงจะมีแนวหินผา ท่ีมีลักษณะเหมือนหินวางเรียงรายซอนกันเปนชั้นอยางมีระเบียบ
กอใหเกิดทัศนียภาพท่ีโดดเดนสวยงามเปนพิเศษ   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ  
บาย นําทานเปลี่ยนลงเรือเล็กเพ่ือชมความงามของ เส่ินหนงซี ตนน้ําเกิดจากเสิ่นหนงเจ้ีย เลยไดซื่อวา 

เสิ่นหนงซี ท่ีมีความยาว 60 กิโลเมตร กอนจะไหลเขาแมน้ําแยงซีเกียง ไดรวมกับแมน้ําอีก 17 สาย 
สองขางทางมีหุบเขาปกคลุม น้ําใส และไหลเชี่ยว 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ําบนเรือ  
พบกับการเลี้ยงอําลาจากกัปตันเรือ และเหลากลาสีเรืออยางอบอุน 
 พักบนเรือสําราญหรู PRESIDENT CRUISE NO. 7 OR 8 ระดับ 5 ดาว***** 

วันท่ีสี ่  ชมทิวทัศนแมน้ําแยงซีเกียง-เข่ือนซานเสียตาปา(รวมรถกอลฟ)-เมืองอี๋ชาง-นั่งรถไฟความเร็วสูง
กลับสูฉงชิ่ง 

เชา   รับประทานอาหารเชาบนเรือ  
เรือจะแลนผานทิวทัศนใหทานไดชมความงามตามธรรมชาติของแมน้ําแยงซีเกียง จากนั้นนําทาน
ข้ึนจากเรือ ชมเข่ือนยักษ อภิมหาโปรเจ็คระดับกินเนสบุค ซานเสียตาปา เปนโครงการท่ีใหญโต
ท่ีสุดอีกอยางหนึ่งของจีน นับต้ังแตการสรางกําแพงเมืองจีน มีความยาวท้ังหมด 3,035  เมตร ชอง
ระบายน้ํายาว 483เมตร ซึ่งสามารถเก็บกักน้ําไดถึง 39.3 ลานลูกบาศกเมตร สวนสันเขื่อนสูง 185 
เมตร แบงออกเปน 5 สวนกลาวคือ 2 สวนสําหรับผลิตกระแสไฟฟา  ซึ่งสามารถผลิตพลังงาน
กระแสไฟฟาสงใหพื้นท่ี 1 ใน 5 ของประเทศจีน อีก 1 สวนสําหรับระบายน้ํา และ 2 สวนปนประตู
สําหรับเรือแลนผานโดยแบงเปนเรือท่ีมีระวางขับน้ําต้ังแต 3000-10,000ตัน และเรือท่ีมีระวางขับน้ํา
นอยกวา 3,000 ตัน โดยมีประตูใหเ รือแลนผาน 5 ลําดับชั้นดวยกัน และนอกจากใชประโยชน
ทางดานเศรษฐกิจแลวยังชวยปองกันอุทกภัยสองฝากฝงแมน้ําแยงซีเกียงอีกดวย (รวมรถกอลฟ) 
จากนั้นนําทานเดินทางโดยรถโคชสู เมืองอ๋ีฉาง หรือเรียกยอๆ วา เมืองอี๋ ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของ
มณฑลหูเปย และอยูปากชองแคบซีหลิงเสียของแมน้ําแยงซีเกียง ประชากรสวนใหญจะเปนชนเผา
กลุมนอยท่ีมาอาศัยอยูรวมกันประมาณ 20 กวาเผา อาทิเชน เผาหุย ถูเจีย  แมนจู  และชาวฮ่ัน ฯลฯ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู สถานนีรถไฟ เพ่ือเดินทางกลับสูฉงช่ิง ดวย รถไฟความเร็วสูงขบวนตงเฉอ ขบวน

ท่ี D…. (บัตรโดยสารช้ันปกติ) ระยะเวลาการเดินทางใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งว่ิงดวย
ความเร็ว 150 กิโลเมตร/ชั่วโมง (กระเปาเดินทางตองลากเอง เพื่อความรวดเร็ว) ถึง เมืองฉงช่ิง ซึ่ง
เปนมหานครท่ีใหญท่ีสุดของประเทศจีน และเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก ทางน้ํา และ
ทางอากาศท่ีอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 พักท่ี HILTON HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 5 ดาว***** 

วันท่ีหา  อิสระชอปปงถนนคนเดนิเจี่ยฟางเปย-ชมดานนอกมหาศาลาประชาคม-ฉงช่ิง-กรุงเทพฯ 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 
 

 

นําทานอิสระชอปปงยาน ถนนคนเดินเจี่ยฟางเปย เพ่ือเลือกซื้อสินคาราคาถูกมากมาย หรือซื้อเปน
ของฝากสําหรับคนท่ีรักทางบาน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ล้ิมรสอาหารพิเศษ...สุก้ีเสฉวน 
บาย นําทานชม มหาศาลาประชาคม (ชมและเก็บภาพบรรยากาศดานนอก) ซึ่งนายเฮดหลงแหงกองทัพ

คอมมิวนิสตริเริ่มสรางขึ้นภายหลังการปฏิวัติสําเร็จ ในป พ.ศ. 2494 จุคนไดกวา 4,000 คน ใชเปนท่ี
ประชุมสภาผูแทน และโรงละครของประชาชน สรางโดยจําลองแบบมาจากหอเทียนถานท่ีเมือง
ปกกิ่ง สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินฉงช่ิง 

15.50 น.   เหิรฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE 685: 15.50-18.10 หรือ 16.15-18.35   
(บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

18.10 น. ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ.....     
 

********ขอบคุณทุกทานท่ีใชบริการ*********    
 
 

ทวัรคุณธรรม ฉงชิ่ง...ลอดชองน้ํากะทิ 
ลองแมน้ําแยงซีเกียง เรือสําราญ President Cruise 5 วัน 4 คนื (WE) 

อัตราคาบริการ (ราคาตอทาน) 
กําหนดการเดินทาง ผูใหญ  

พักหองละ 2-3 ทาน 
เด็กอายุ 2-18 ป 
พักกับผูใหญ 

พักเดี่ยว 
จายเพิม่ 

ราคา 
ไมรวมตั๋ว 

วันที ่20-24 มีนาคม 2562 26,999 บาท 26,999 บาท 12,000 บาท 20,999 บาท 

วันที ่27-31 มีนาคม 2562 26,999 บาท 26,999 บาท 12,000 บาท 20,999 บาท 

วันที ่29 มนีาคม-2 เมษายน 2562 26,999 บาท 26,999 บาท 12,000 บาท 20,999 บาท 

วันที ่3-7 เมษายน 2562 (วันจกัรี) 29,999 บาท 29,999 บาท 12,000 บาท 22,999 บาท 

วันที ่10-14 เมษายน 2562(สงกรานต) 32,999 บาท 32,999 บาท 12,000 บาท 24,999 บาท 
วันที ่24-28 เมษายน 2562 28,999 บาท 28,999 บาท 12,000 บาท 22,999 บาท 
วันที ่3-7 พฤษภาคม 2562 27,999 บาท 27,999 บาท 12,000 บาท 22,999 บาท 
วันที ่8-12 พฤษภาคม 2562 27,999 บาท 27,999 บาท 12,000 บาท 22,999 บาท 
วันท่ี 17-21 พฤษภาคม 2562(วิสาขบูชา)  27,999 บาท 27,999 บาท 12,000 บาท 22,999 บาท 



 
 

 

 

อัตราคาบริการดังกลาวรวม 
1. คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พรอมกรุป ตามที่ระบุไวในรายการเทานั้น  
2. คาภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษี

น้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง กอนการเดินทาง**ราคาทัวรนี้เช็คภาษีน้ํามัน วันท่ี 24 ม.ค.62 เปนเงิน 1,300 บาท 
3. คาวีซาจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,500 บาท (ผูถือหนังสือเดินทางไทย) 

 **กรณีย่ืนดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพ่ิม 1,050 บาท (ชําระพรอมคาทัวรสวนท่ีเหลือ)   
4. คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2-3 ทาน), อาหาร และเครื่องด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวในรายการ 
5.  คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ 
6. น้ําหนักสัมภาระ ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม  สัมภาระติดตัวขึ้นเคร่ืองได 1 ชิ้น ตอทาน น้ําหนักตองไมเกิน 7 กิโลกรัม, 

คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
7. คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุมครอง

ผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูที่มีอายุสูงกวา 70 ป 
ขึ้นไป คาชดเชยท้ังหลายตามกรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของคาชดเชยท่ีระบุไวในกรมธรรมท้ังนี้ยอม
อยูในขอจํากัดท่ีมีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย 
หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ทาน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ีเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ ***ท้ังนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มตนท่ี 330 บาท 
ข้ึนอยูกับระยะเวลาการเดินทาง 
การประกันไมคุมครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไสติ่ง, อาการท่ีเกี่ยวของ
กับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู
ภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และการปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอั 

8. คาบริการดังกลาว (ขอ 1-7) เปนคาบรกิารเฉพาะผูเดินทางท่ีเปนชาวไทยเทานั้น!!!  
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เชน คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมคาทิปไกด, คนขับรถ และหัวหนาทัวร รวม 190 หยวนตอคน (เด็กชําระทิปเทากับผูใหญ) 

กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา 15 ทาน ขอเก็บคาทิปเพิ่ม 100 หยวน / ทาน / ทริป 

วันที ่24-28 พฤษภาคม 2562  27,999 บาท 27,999 บาท 12,000 บาท 22,999 บาท 

วันที ่7-11 มิถนุายน 2562  26,999 บาท 26,999 บาท 12,000 บาท 20,999 บาท 
วันที ่21-25 มถิุนายน 2562  26,999 บาท 26,999 บาท 12,000 บาท 20,999 บาท 
วันที ่26-30 มถิุนายน 2562  26,999 บาท 26,999 บาท 12,000 บาท 20,999 บาท 



 
 

 

4. คาภาษีมูลคาเพ่ิม VAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจาย 3 % ในกรณีท่ีลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอง จะตองบวก
คาภาษีมูลคาเพ่ิม และหัก ณ ท่ีจาย จากยอดขายจริงท้ังหมดเทานั้น และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง 
ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษัททัวรเทานั้น 

5. คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ 
เง่ือนไขการทําการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองครั้งแรก ชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง) พรอมสง

สําเนาหนังสือเดินทาง ใหกับเจาหนาท่ีฝายขาย 
2. สงหนังสือเดินทางตัวจริง, พรอมรูปถาย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซาจีนในหัวขอดานลาง) และเอกสาร

ท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร ใหกับเจาหนาท่ีฝายขาย กอนเดินทาง 15 วัน **กรณีย่ืนดวน 2 วันทําการ ชําระคา
สวนตางเพิ่ม 1,050 บาท  (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น)  

3. ชําระสวนท่ีเหลือ กอนเดินทาง 15 วัน (ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ)   
การยกเลิกการเดินทาง 
 แจงยกเลกิกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด 
    แจงยกเลกิกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจายทานละ 15,000 บาท 
    แจงยกเลกินอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายทั้งหมด 
 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังนี้ทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัว
เครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไม
สามารถเดินทางได 
 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถอืวา   

ทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  
 กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน 

Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมด เนื่องจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

ขอควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะทัวรครบ 10 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
 รายการทองเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 รายการทองเท่ียว และอาหาร สามารถสลับรายการในแตละวัน เพ่ือใหโปรแกรมการทองเท่ียวเปนไปอยางราบรื่น 
และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆท่ีอยูนอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, 
การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, 
การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานท้ังจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



 
 

 

 หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานท่ีอื่นๆ มาให โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
 ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัว
เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไม
ทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว 
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้นอัตราคาบ 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกดิจาก
ความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 
 ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 
 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาท่ีตรวจคนเขา-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม   
3. รูปถายหนาตรง ถายจากรานถายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น!!  

ขอหาม : หามแม็ครูป, หามรูปเปนรอย, หามเปอน, หามยิ้ม, หามใสเสื้อสีออน และสีขาว (หามใสเสื้อคอกวาง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอรมชุดทํางาน ชุดนักเรียน นักศึกษา), หามใสแวนตาสีดํา หรือ
กรอบแวนสีดํา, หามสวมใสเครื่องประดับทุกชนิด เชน ตางหู สรอย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เปนตน  
รูปตองเห็นคิ้ว และใบหูท้ัง 2 ขางชัดเจน หามผมปดหนา 
รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นซจากคอมพิวเตอร  
รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน  
**ทานท่ีประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสง
หนังสือเดินทาง  

4. เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง)  
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้ 
  เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   

1. สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ท้ังนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  4. กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
  เดินทางพรอมญาติ   



 
 

 

1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ท้ังนี้กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
4. กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําท่ีเขตหรืออําเภอเทานั้น 

6.  ผูเดินทางท่ีชื่อเปนชาย แตรูปราง หนาตาเปนหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้ 
1. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษอังกฤษตัวจริงเทานั้น  
2. หนงัสือชี้แจงตัวเอง เปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทานั้น 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 
4. ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาท่ีศูนยยื่นวีซาจีนในวันยื่นวีซา 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาต ิใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้ 
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริงเทานั้น!! ตออายุการทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 6 เดือน หากไมได
ทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง 
2. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดนิทางคนตางชาติในกรณีท่ีทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได 
 หนังสอืเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,060 บาท 
 หนังสอืเดินทางของคนตางชาติอืน่ๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท่ีเจาหนาท่ีฝายขาย) 
ประเทศท่ีไมสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได   
ตางชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา 
เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  เนื่องจาก
ผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry กอนทําการยื่นวีซา 

9. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยาง 
นอย 10 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทําความเขาใจ ศูนยยื่นวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธิ์
ของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

11.  ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวนการทําวีซาจีน ทาน
จะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง 
ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย 

  
       ** กอนทําการจองทวัรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เนือ่งจาก

ทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก ** 
 



 
 

 

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!!! 
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจนี 

**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน และตามความเปนจริง เพือ่ประโยชนของตวัทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยาราง    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส......................................................................................................... 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)........................................................................................................    
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย.......................... โทรศัพทบาน..................................มือถอื............................... 
ท่ีอยูปจจุบนั (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ).....................................................................  
........................................................................................................................................................................................
.............................................................. .. . . . . .. . .. ..........รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพทบาน............................................... 
ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)......................................................................................... 
ตําแหนงงาน................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูสถานที่ทํางาน  / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณีย.........................โทร................................ 
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุณากรอกช่ือสถานที่ทํางาน/ ท่ีอยู ท่ีเคยทํางาน...................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองท่ีสามารถตดิตอทานไดโดยสะดวก ทางสถานทตูจะมีการโทรเชค็ขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดนิทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจนีแลว   
เม่ือวันท่ี................ เดอืน........................ป........................  ถึง วันท่ี.......................เดอืน........................ป..................... 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดนิทางไปตางประเทศหรือไม   ไมเคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เม่ือวันท่ี................ เดอืน........................ป........................  ถึง วันท่ี.......................เดอืน........................ป..................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพนัธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพันธ.......................................................................................................เบอรโทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพันธ.......................................................................................................เบอรโทร............................................ 
หมายเหตุ 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


