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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-ฉงช่ิง (WE684 : 10.25-14.50  
หรือ 11.05-15.15)-อสิระช้อปป้ิงหงหยำต้ง-ลงเรือ
ส ำรำญ CENTURY LEGEND CRUISE  

X ✈  
เรือส ำรำญ CENTURY 
LEGEND CRUISE 

2 ผ่ำนเมืองเฟิงตู-ขึน้ฝ่ังชมเจดีย์สือเป่ำไจ้ 
งำนเลีย้งต้อนรับจำกทำงเรือ 

   
เรือส ำรำญ CENTURY 
LEGEND CRUISE 

3 ช่องแคบชวถีังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-น่ังเรือเลก็ชม 
เส่ินหน่ีซี-งำนเลีย้งอ ำลำจำกทำงเรือ 

   เรือส ำรำญ CENTURY 
LEGEND CRUISE 

4 
ชมทวิทัศน์แม่น ำ้แยงซีเกยีง-น่ังลฟิท์ข้ำมเข่ือนซำน 
เสียต้ำป้ำ-ชมเข่ือนซำนเสียต้ำป้ำ(รวมรถกอล์ฟ)-เมือง 
อีช๋ำง-น่ังรถไฟควำมเร็วสูงกลบัสู่ฉงช่ิง 

   
HANWEN HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 
อสิระช้อปป้ิงถนนคนเดินเจ่ียฟำงเป่ย-ชมด้ำนนอก 
มหำศำลำประชำคม-ฉงช่ิง-กรุงเทพฯ  
(WE685 : 15.50-18.10 หรือ 16.15-18.35 ) 

  ✈  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขบัรถ จ ำนวน 200 หยวน/คนตลอดกำรเดนิทำง 
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 ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนตุลำคม 2562  
วนัแรก  กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ)-ฉงช่ิง-อสิระช้อปป้ิงหงหยำต้ง 
                           ลงเรือส ำรำญ CENTURY LEGEND CRUISE 

07.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ช้ัน 4 
เคำน์เตอร์ E สำยกำรบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจา้หน้าท่ีจากทางบริษทัฯ คอยตอ้นรับ และ
อ านวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

10.25 น.   เหิรฟ้าสู่ เมืองฉงช่ิง โดยสายการบิน THAI SMILE เทีย่วบินที ่WE 684:10.25-14.50  หรือ 11.05-15.15   
  (บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
14.50 น. เดินทางถึง ท่ ำอำกำศยำน เมืองฉงช่ิ ง  ตั้ งอยู่ภ าค

ตะวนัตกของประเทศจีน ทั้งเป็นมหานครท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของประเทศจีน และเป็นศูนยก์ลางของการคมนาคม
ทางบก ทางน ้า และทางอากาศ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองแล้ว น าท่าน อิสระช้อปป้ิงหงหยำต้ง เป็นแหล่ง  
ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ แบ่งเป็นโซนหลายชั้น ในส่วนของ
ชั้น 4 จะเป็นตลาดของกิน เต็มไปด้วยร้านคา้มากมาย 
ตกแต่งในสไตลจี์นโบราณ ท่ีโดดเด่นเห็นจะเป็นสินคา้
แปรรูป และเคร่ืองเทศโดยเฉพาะหมาล่า วตุัดิบท่ีชาว
จีนเสฉวน นิยมใส่ลงไปในอาหาร    

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
น าท่าน ลงเรือส ำรำญ CENTURY LEGEND CRUISE   เพื่อเร่ิมตน้แห่งการล่องแม่น ้ าแยงซีเกียง 
ท่ีมีความยาว 192 กม. โดยเรือจะแล่นผา่นบรรดาช่องแคบนอ้ยใหญ่มากมาย    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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 พกับนเรือส ำรำญหรู CENTURY LEGEND CRUISE  ระดับ 5 ดำว***** 

วนัทีส่อง ผ่ำนเมืองเฟิงตู-ขึน้ฝ่ังชมเจดีย์สือเป่ำไจ้-งำนเลีย้งต้อนรับจำกทำงเรือ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำบนเรือ  
เรือจะล่องผ่าน เมืองเฟิงตู (เมืองผี) เป็นเมืองขนาดกลางริมฝ่ังแม่น ้ าอ าเภอวัน่เซ่ียน ซ่ึงเป็นเมือง
ยมโลกจ าลองท่ีสร้างตามความเช่ือของชาวจีน ในสมัยราชวงศ์หมิง จากลัทธิเต๋า  และพุทธ
ผสมผสานกนัเก่ียวกบับาปบุญคุณโทษมีประวติัความเป็นมายาวนานถึง 400 กวา่ปี 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนับนเรือ  
บ่ำย น าท่านขึ้นฝ่ัง เพื่อเดินชมความงามของ 

เจดีย์สือเป่ำไจ้  ตั้ งอยู่ติดขนาบเขาหวี้ อ้ิน 
ทางทิศเหนือของแม่น ้ าแยงซีเกียง สร้างข้ึน
ในยุคราชวงศห์มิง สมยัปีวา่นล่ี โครงสร้าง
ลกัษณะสถาปัตยกรรมคลา้ยเจดีย ์ท าจากไม ้
และเช่ือมต่อกนัโดยไม่ไดใ้ช้ตะปูเลย มี 12 
ชั้ น สูงประมาณ 56  เมตร ซ่ึงนับเป็นส่ิง
มหัศจรรยท่ี์ถูกจดัอนัดบัไวว้่าเป็น 1 ใน 8 
ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกก็วา่ได ้
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ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำบนเรือ  
พบกบักำรเลีย้งต้อนรับจำกกปัตันเรือ และเหล่ำกลำสีเรืออย่ำงอบอุ่น 
 พกับนเรือส ำรำญหรู CENTURY LEGEND CRUISE  ระดับ 5 ดำว***** 

วนัทีส่ำม ช่อแคบชวถีังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-น่ังเรือเลก็ชมเส่ินหน่ีซี-งำนเลีย้งอ ำลำจำกทำงเรือ            

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำบนเรือ  
เรือจะแล่นผ่านเขตทิวทัศน์ ช่องแคบชวีถังเสีย ช่ึงเป็นช่องแคบท่ีมีความยาวสั้ นท่ีสุดเพียง 8 
กิโลเมตร และเป็นช่องแคบท่ีดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวพอสมควร โดยเฉพาะช่วงตะวนัตกของช่องแคบ
ท่ีช่ือวา่ประตูขุยเหมิน บริเวณน้ีกระแสน ้ าจะไหลเช่ียวกรากมากโดยในอดีตเรือส าราญตอ้งฝ่าด่าน
อันแข็งแกร่งน้ี ไปให้ ได้ด้วยความ
ปลอดภัย ระหว่างนั้ นเรือส าราญจะ
แล่นผ่าน  ช่องแคบอูเสีย มีความยาว
ประมาณ 42 ก.ม. เป็นช่องแคบใหญ่
อันดับหน่ึงในบรรดาช่องแคบของ
แม่น ้ าแยงซีเกียง โดยท่ีสองฟากฝ่ังจะมี
แนวหินผา ท่ีมีลกัษณะเหมือนหินวาง
เรียงรายซ้อนกนัเป็นชั้นอยา่งมีระเบียบ
ก่อให้เกิดทศันียภาพท่ีโดดเด่นสวยงาม
เป็นพิเศษ   

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนับนเรือ  
บ่ำย น าท่านเปลี่ยนลงเรือเล็กเพื่อชมความงามของ เส่ินหน่ีซี ตั้งอยูริ่มฝ่ังดา้นใตข้องแม่น ้ าแยงซีเกียง มี

แหล่งตน้ก าเนิดท่ีนครฉงช่ิง อ าเภออู่ซนั เขตกวนตู ้โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดว้ยกนัคือ ตอนตน้สาย
ช่ือกวนตู ้ ตอนกลางช่ือจ่ือหยาง  ตอนปลายช่ือเสินหน่ีวซี ซ่ึงไหลลงมาบรรจบรวมกนัท่ีแม่น ้าแยงซี
เกียง มีความยาวประมาณ15 กิโลเมตร ทศันียภาพรอบๆสองฟากฝ่ัง ความใสบริสุทธ์ิของอากาศ   
ความเงียบสงบกบับรรยากาศ ความเขียวขจีของหมู่พฤกษานานาชนิด เปรียบเสมือนท่านไดเ้ยื้องยา่ง
เขา้สู่แดนสุขาวดี โดยมีเร่ืองเล่าสืบขานกนัวา่ธารน ้ าแห่งน้ีไดมี้มวลหมู่นางฟ้าลงมาเล่นน ้ากนั อีกทั้ง
ยงัตั้งอยูฝ่ั่งตรงขา้มเทือกเขานางฟ้า จึงไดถู้กขนานนามวา่ “ ธารน ้านางฟ้า (เสินหน่ีวซี) ” 
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ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำบนเรือ  
พบกบักำรเลีย้งอ ำลำจำกกปัตันเรือ และเหล่ำกลำสีเรืออย่ำงอบอุ่น 

 พกับนเรือส ำรำญหรู CENTURY LEGEND CRUISE ระดับ 5 ดำว***** 

วนัทีส่ี่  ชมทวิทัศน์แม่น ำ้แยงซีเกยีง-น่ังลฟิท์ข้ำมเข่ือนซำนเสียต้ำป้ำ-ชมเข่ือนซำนเสียต้ำป้ำ(รวมรถกอล์ฟ)
เมืองอีช๋ำง-น่ังรถไฟควำมเร็วสูงกลบัสู่ฉงช่ิง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำบนเรือ  
เรือจะแล่นผ่านทิวทศัน์ให้ท่านไดช้มความงามตามธรรมชาติของแม่น ้ าแยงซีเกียง จากนั้นน าท่าน
ขึ้นจำกเรือส ำรำญ น าท่านน่ังเรือเล็กเขา้เข่ือน เพื่อน่ังลิฟท์ข้ำมเข่ือนซำนเสียต้ำป้ำไปอีกดา้นของ
แม่น ้ าแยงซีเกียง ลิฟทด์งักล่าวจะยกเรือผา่นเข่ือนโดยออกแบบให้ยกไดสู้ง 113 เมตร ใช้เวลาเพียง 
40 นาที และสามารถรองรับเรือโดยสารท่ีหนกัไดม้ากสุด 3,000 ตนั  
(หมำยเหตุ : หำกกำรคมนำคมขนส่งทำงเรือในแม่น ้ำแยงซี มีปริมำณมำกขึ้น จึงเป็นเหตุให้ไม่
สำมำรถ น่ังลิฟท์ข้ำมเข่ือนได้ ทำงบริษัท ฯ รับผิดชอบโดยกำรคืนค่ำใช้จ่ำยให้ท่ำน โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทรำบล่วงหน้ำ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านชม เข่ือนยกัษ์ อภิมหำโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค ซำนเสียต้ำป้ำ เป็นโครงการท่ีใหญ่โต
ท่ีสุดอีกอยา่งหน่ึงของจีน นับตั้งแต่การสร้างก าแพงเมืองจีน มีความยาวทั้งหมด 3,035  เมตร ช่อง
ระบายน ้ ายาว 483เมตร ซ่ึงสามารถเก็บกกัน ้ าไดถึ้ง 39.3 ลา้นลูกบาศก์เมตร ส่วนสันเข่ือนสูง 185 
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เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วนกล่าวคือ 2 ส่วนส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า  ซ่ึงสามารถผลิตพลังงาน
กระแสไฟฟ้าส่งใหพ้ื้นท่ี 1 ใน 5 ของประเทศจีน อีก 1 ส่วนส าหรับระบายน ้า และ 2 ส่วนป็นประตู 
ส าหรับเรือแล่นผา่นโดยแบ่งเป็นเรือท่ีมีระวางขบัน ้าตั้งแต่ 3000-10,000ตนั และเรือท่ีมีระวางขบัน ้ า
น้อยกว่า 3,000 ตนั โดยมีประตูให้เรือแล่นผ่าน 5 ล าดับชั้นด้วยกัน และนอกจากใช้ประโยชน์
ทางดา้นเศรษฐกิจแลว้ยงัช่วยป้องกนัอุทกภยัสองฝากฝ่ังแม่น ้าแยงซีเกียงอีกดว้ย (รวมรถกอล์ฟ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองอีช๋ำง หรือเรียกยอ่ๆ วา่ เมืองอ๋ี ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของ
มณฑลหูเป่ย และอยูป่ากช่องแคบซีหลิงเสียของแม่น ้ าแยงซีเกียง ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชนเผา่
กลุ่มนอ้ยท่ีมาอาศยัอยูร่่วมกนัประมาณ 20 กวา่เผา่ อาทิเช่น เผา่หุย ถู่เจีย  แมนจู  และชาวฮัน่ ฯลฯ  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ สถำนนีรถไฟ เพื่อเดินทางกลับสู่ฉงช่ิง ดว้ย รถไฟควำมเร็วสูงขบวนต้งเฉอ ขบวน

ที่ D…. (บัตรโดยสำรช้ันปกติ) ระยะเวลาการเดินทางใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง 30 นาที ซ่ึงวิ่งดว้ย
ความเร็ว 150 กิโลเมตร/ชัว่โมง (กระเป๋ำเดินทำงต้องลำกเอง เพ่ือควำมรวดเร็ว) ถึง เมืองฉงช่ิง ซ่ึง
เป็นมหานครท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน และเป็นศูนยก์ลางของการคมนาคมทางบก ทางน ้ า และ
ทางอากาศท่ีอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
    พกัที ่HANWEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัที่ห้ำ  อสิระช้อปป้ิงถนนคนเดินเจ่ียฟำงเป่ย-ชมด้ำนนอกมหำศำลำประชำคม-ฉงช่ิง-กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านอิสระช้อปป้ิงยา่น ถนนคนเดินเจ่ียฟำงเป่ย เพื่อเลือกซ้ือสินคา้ราคาถูกมากมาย หรือซ้ือเป็น
ของฝากส าหรับคนท่ีรักทางบา้น 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...สุกีเ้สฉวน 
บ่ำย น าท่านชม มหำศำลำประชำคม (ชมและเก็บภำพบรรยำกำศด้ำนนอก) ซ่ึงนายเฮดหลงแห่งกองทพั

คอมมิวนิสตริ์เร่ิมสร้างข้ึนภายหลงัการปฏิวติัส าเร็จ ในปี พ.ศ. 2494 จุคนไดก้วา่ 4,000 คน ใชเ้ป็นท่ี
ประชุมสภาผูแ้ทน และโรงละครของประชาชน สร้างโดยจ าลองแบบมาจากหอเทียนถานท่ีเมือง
ปักก่ิง  
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สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินฉงช่ิง 
15.50 น.   เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เทีย่วบินที ่ WE 685: 15.50-18.10 หรือ 16.15-18.35 

(บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
18.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....     

********ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร*********    
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 9 ท่ำนขึน้ไป ***) 
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ทวัร์คุณธรรม ฉงช่ิง...ขนมครองแครง 
ล่องแม่น ำ้แยงซีเกยีง เรือส ำรำญ CENTURY LEGEND CRUISE 5 วัน 4 คืน (WE) 

 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

น ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทวัร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน วนัที ่17 ก.ค. 62 เป็นเงิน 1,300 บำท 
3. ค่ำวซ่ีำจีน ปกติ 4 วนัท ำกำร รำคำ 1,650 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วนัท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,125 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม, 

ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกวา่ 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่ม
อยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท  การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

8. ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!!  

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็อำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่12-16 ตุลำคม 2562 
(วนัคล้ำยวันสวรรคต ร.9)  

39,999 บำท 39,999 บำท 15,000 บำท 28,999 บำท 

วนัที ่19-23 ตุลำคม 2562 
(วนัปิยมหำรำช)  

35,999 บำท 35,999 บำท 15,000 บำท 28,999 บำท 
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อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทวัร์ รวม 200 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเกบ็ค่ำทปิเพิม่ 100 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวซ่ีำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 
1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่ง

ส ำเนำหนังสือเดินทำง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวซ่ีำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำร

ที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิม่ 1,125 บาท  (อตัรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน)  

3. ช ำระส่วนทีเ่หลือ ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทวัร์ครบ 9 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
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 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 

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

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำยหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขำวเท่ำน้ัน!!  

ข้อห้ำม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดท างาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีด า หรือ
กรอบแวน่สีด า, หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านท่ีประสงคใ์ช้รูปถ่ายขา้ราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 
  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
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  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดินทำงพร้อมญำติ   

1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทำงทีช่ื่อเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญงิ (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วซ่ีาท่ีศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนในวนัยืน่วซ่ีา 

7.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต ่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,210 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ทีเ่จ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 
ประเทศทีไ่ม่สำมำรถขอวซ่ีำจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการยืน่วซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง 
นอ้ย 10 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ  ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์
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       ** ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำก
ทำงบริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลกั ** 
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ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!  เพ่ือประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจนี 
**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้ำน.........................................มือถือ.................................. 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน........................................ 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน.................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร............................ 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 
กรณปัีจจุบันท่ำน เกษยีณแล้ว ต้องกรอกทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำนล่ำสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................. 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี................. 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวนัที.่...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี................. 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์  
ส ำหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดำ-มำรดำ / ส ำหรับท่ำนทีส่มรสแล้วให้ระบุช่ือสำม ีหรือ ภรรยำ เท่ำน้ัน!! 
(ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. บิดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
2. มำรดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สำมี หรือ ภรรยำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
หมำยเหตุ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษทัอำจมีกำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลงั  ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัว
ท่ำนเอง  จึงขออภยัมำ ณ ที่นี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด        


