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วันแรก ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ –  ถนนคนเดินเจียฟ่ำงเป่ย – เมืองฉงชิ่ง – เรือส ำรำญ 
08.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคำน์เตอร์ D ประตู 3 สำยกำรบิน 

THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
10.30 น.    ออกเดนิทางสูเ่มืองเฉิงต ูโดย เที่ยวบินท่ี WE684  บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

 ช้อปป้ิงที่ หยงหยำต้ง  

 เที่ยวแบบจุใจ ไม่ต้องลงร้ำนรัฐบำล!! 

 อำหำรเมนูพเิศษ หม้อไฟฉงชิ่ง 

 ล่องเรือส ำรำญ “PRESIDENT CRUISE NO.07”  สู่แม่น ำ้แยงซีเกียง 

 สัมผัสกับควำมตระกำรตำเข่ือนยกัษ์ใหญ่ที่สุดในโลก “ซำนเสียต้ำป้ำ” 

 ล่องเรือผ่ำนช่องแคบซำนเสีย “ช่องแคบชวีถังเสีย+ช่องแคบอูเสีย+ ช่องแคบซีหลิงเสีย” 
และกรำบไหว้เจดีย์สือเป่ำไจ้ 

 ช้อปป้ิงถนนคนเดนิเจียฟ่ังเป่ยและหงหยำต้ง 

 สัมผัสกำรเดนิทำงโดยรถไฟควำมเร็วสูง 
 

 



14.50 น.    เดนิทางถึง เมืองฉงชิ่ง เมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ท่ีมีฐานะเทียบเทา่ มณฑล (อีก 3 นครคือ ปักก่ิง, 
เทียนจิน และ เซ่ียงไฮ้) เป็นเมืองทา่ริมแมน่ า้แยงซีเกียงมาแตโ่บราณ ตวัเมืองตัง้อยูร่ะหวา่งแมน่ า้แยงซี และ
แมน่ า้เจียหลิงเจียง ถกูขนานนามวา่ เมืองภเูขา เตาไฟ เมืองในหมอก ปัจจบุนัเป็นเมืองอตุสาหกรรมหนกั 

 ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ ณ ถนนคนเดนิเจียฟ่ำงเป่ย เป็นแหลง่ชอปปิง้ใจกลางเมืองฉงชิ่ง และเป็นจดุ
ศนูย์กลางท่ีมีอนสุาวรีย์ร าลกึถึงการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า และ
อาคารสงู แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศนี ้ซึง่ในตอ่ละวนัมีเหลา่นกัช้อปไมต่ ่ากว่า 100,000 คน 
เน่ืองจากท่ีน่ีมีสินค้าแบรนด์เนม ทนัสมยั มีห้างและร้านของหลายๆแบรนด์  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
ที่พัก ห้องพักบนเรือส ำรำญ  PRESIDENT CRUISE NO.07 ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

 
วันท่ี 2 ล่องเรือแม่น ำ้แยงซีเกียง – เจดีย์สือเป่ำไจ้ – กัปตันเลีย้งรับ – กำรแสดง 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ บน เรือส ำรำญ  
 หลงัรับประทานอาหารให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมทิวทศัน์บริเวณสองฝ่ังแม่น ำ้แยงซีเกียง  แม่น า้แยงซี

เกียง (ฉางเจียง) สายน า้ท่ีมีประวัติความเป็นมายาวนาน อู่ข้าวอู่น า้ของชาวจีน ตัง้แต่ยุคสามก๊กจนกระทัง่
ปฏิวตัวิฒันธรรม สายน า้แยงซีเกียงยงัคงมีความส าคญั ผา่นกาลเวลาไมเ่ส่ือมคลาย 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน บนเรือส ำรำญ                                                                              
จากนัน้เรือจะแลน่ผา่นไปท่ี เจดีย์สือเป่ำไจ้ ให้ทา่นได้เท่ียวชมความงดงาม ซึง่ตัง้อยู่ตดิขนาบเขำหวีอ้ิน้ ทาง
ทิศเหนือของแมน่ า้แยงซีเกียง สร้างขึน้ในยคุราชวงศ์หมิง สมยัปีวา่นล่ี โครงสร้างลกัษณะสถาปัตยกรรมคล้าย
เจดีย์ ท าจากไม้และเช่ือมตอ่กนัโดยไมไ่ด้ใช้ตะปเูลย มี 12 ชัน้ สงูประมาณ 56 เมตร ซึง่นบัเป็นสิ่งมหศัจรรย์ท่ี
ถกูจดัอนัดบัไว้วา่เป็น 1 ใน 8 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกก็วา่ได้ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรเยน็ บนเรือส ำรำญ                                                                                                                                       
พบกับงำนเลีย้งต้อนรับจำกกัปตันเรือ และเหล่ำกลำสีเรืออย่ำงอบอุ่นพร้อมกำรแสดงบนเรือ 

ที่พัก ห้องพักบนเรือส ำรำญ  PRESIDENT CRUISE NO.07 ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
 
วันท่ี 3 ล่องแม่น ำ้แยงซีเกียง – ช่องแคบฉวีถังเสีย – ช่องแคบอูเสีย – เสิ่นหนงซี– กัปตันเลีย้งส่ง – กำรแสดง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า บน เรือส าราญ  
 หลงัรับประทานอาหารน าท่านแล่นผ่านเขตทิวทัศน์ ช่องแคบชวีถังเสีย เป็นช่องแคบท่ียิ่งใหญ่ตระการตา

เพราะเป็นช่องแคบท่ีมีความยาวสัน้ท่ีสุดเพียง 8 กิโลเมตร จึงเป็นช่องแคบท่ีดงึดดูใจนกัท่อง เท่ียวพอสมควร
โดยเฉพาะประตขูยุเหมินบริเวณนีก้ระแสน า้จะไหลเช่ียวกรากมากเน่ืองจากน า้ ท่ีมีหน้ากว้างกว่าหนึง่กิโลเมตร
และถกูบีบให้ไหลผ่านท่ีประตขูยุเหมินเพียง 300 เมตรเท่านัน้ ทัง้ทางน า้ยงัหกัศอกไม่เห็นทางน า้ เรือต้องกลบั
ล าอย่างกระทนัหนั โดยเฉพาะในอดีตเรือส าราญต้องฝ่าดา่นอนัแข็งแกร่งนีไ้ปให้ได้ด้วยความปลอดภยั(เปรียบ
นยัดงัคนเม่ือพานพบอปุสรรคในชีวิตแล้วต้องอย่าท้อถอยหรือยอมแพ้ท่ีจะฝ่าฟันไปให้พ้น) จากนัน้เรือจะแล่น
ผ่าน ช่องแคบอูเสีย มีความยาวประมาณ 42 กิโลเมตร เป็นช่องแคบยาวอนัดบัสองในบรรดาช่องแคบของ
แมน่ า้แยงซีเกียง ซึง่เป็นชอ่งแคบม่ีมีฉายาวา่ “อเูสีย”เป็นชอ่งแคบท่ีงามสง่า โดยท่ีสองฟากฝ่ังจะมีแนวภเูขาหิน



ผาสลบัซบัซ้อนท่ีมีลกัษณะเหมือนหินวางเรียงรายกันเป็น ชัน้อย่างมีระเบียบ ก่อให้เกิดทศันียภาพท่ีโดดเด่น
สวยงามเป็นพิเศษ ชมความสวยงามของยอดเขา 72 ยอด โดยเฉพาะยอดเขำนำงฟ้ำ อนัลือช่ือ เช่ือกนัว่ามา
ลอ่งแมน่ า้แยงซีเกียงไมเ่ห็นนางฟ้าเทา่กบัมาไมถ่ึงแมน่ า้แยงซีเกียง 

 กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั บนเรือส าราญ                                                                               
 หลงัรับประทานอาหารน าทา่นลงเรือเล็กเพื่อชมความงามของ เสิ่นหนงซี ตัง้อยูริ่มฝ่ังด้านใต้ของแมน่ า้แยงซี

เกียง มีแหลง่ต้นก าเนิดท่ีนครฉงชิ่ง อ าเภออูซ่นั เขตกวนตู้  โดยแบง่ออกเป็น 3 ตอนด้วยกนัคือ ตอนต้นสายช่ือ
กวนตู้  ตอนกลางช่ือจ่ือหยาง ตอนปลายช่ือเสินหน่ีวซี ซึง่ไหลลงมาบรรจบรวมกนัท่ีแม่น า้แยงซีเกียง มีความ
ยาวประมาณ 15 กิโลเมตร ทศันียภาพรอบๆสองฟากฝ่ัง ความใสบริสทุธ์ิของอากาศ ความเงียบสงบกบั
บรรยากาศ ความเขียวขจีของหมูพ่ฤกษานานาชนิด เปรียบเสมือนทา่นได้เยือ้งยา่งเข้าสูแ่ดนสขุาวดี โดยมีเร่ือง
เลา่สืบขานกนัวา่ธารน า้แหง่นีไ้ด้มีมวลหมูน่างฟ้าลงมาเล่นน า้กนั อีกทัง้ยงัตัง้อยูฝ่ั่งตรงข้ามเทือกเขานางฟ้า จงึ
ได้ถกูขนานนามว่า “ธำรน ำ้นำงฟ้ำ (เสินหน่ีวซี) ” 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น บนเรือส าราญ 
พร้อมกับงำนเลีย้งส่งจำกกัปตันเรือ และเหล่ำกลำสีเรืออย่ำงอบอุ่นพร้อมกำรแสดงบนเรือ                                                                                                                                       

ที่พัก ห้องพักบนเรือส ำรำญ  PRESIDENT CRUISE NO.07 ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
 
วันท่ี 4 เข่ือนซำนเสียต้ำป้ำ – ลงเรือเมืองหยีชำง – น่ังรถไฟควำมเร็วสูง – เมืองฉงชิ่ง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า บน เรือส าราญ  
 หลงัรับประทานอาหารน าท่านชม เข่ือนซำนเสียต้ำป้ำ เป็นเข่ือนท่ีอลงัการใหญ่ท่ีสุดในโลก สร้างเสร็จในปี 

ค.ศ. 2009 จะครองต าแหน่งเข่ือนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สนัเข่ือนมีความยาว 3035 เมตร สงู 185 เมตร สามารถ
เก็บกกัน า้ได้ 39.3 ล้านลกูบาศก์เมตร แบง่ออกเป็น 5 ส่วน 2 ส่วนส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 1ส่วนกลางส าหรับ
ระบายน า้อีก 2 ส่วนเป็นประตสู าหรับเรือผ่าน ส่วนท่ีหนึ่งส าหรับเรือท่ีมีระวางขบัน า้ 3000-10,000 ตนั และอีก
สว่นส าหรับเรือท่ีมีระวางขบัน า้ได้น้อยกว่า 3,000 ตนั ชอ่งระบายน า้ของเข่ือนยาว 483 เมตร มีประตใูห้เรือผ่าน 
5 ล าดับชัน้ เข่ือนนีถู้กสร้างให้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ถึง 7 ริกเตอร์ นอกจากประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจแล้ว ยังช่วยป้องกันน า้ท่วมหลากสองฝากฝ่ังแม่น า้แยงซีเกียงและสามารเก็บกักน า้เพ่ือผลิต
กระแสไฟฟ้าสง่ให้พืน้ท่ี 1 ใน 5 ของประเทศจีน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั บนเรือส าราญ                                                                          
หลงัรับประทานอาหารน าทา่นขึน้ฝ่ังท่ี ณ เมืองหยีชำง ตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกของมณฑลหเูป่ย และอยู่ปาก
ชอ่งแคบซีหลิงเสียของแมน่ า้แยงซีเกียงทางทิศตะวนัออกเตรียมตวัลงเรือ จากนัน้น าทา่นน่ังรถไฟควำมเร็วสูง
สู่ตัวเมืองฉงชิ่ง (ระยะทางประมาณ 590 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมงคร่ึง) 

ข้อควรระวัง:ห้ำมน ำอำวุธหรือของมีคมขึน้บนรถไฟ อำทเิช่น มีดสัน้ กรรไกรตัดผม ตัดเล็บต่ำงๆเป็นต้น เน่ืองจำก
เป็นกฎของกำรขึน้ใช้บริกำรรถไฟ หำกเกิดเหตุกำรณ์ประกำรใดทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทัง้สิน้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตคาร              
ที่พัก VIENNA INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ                                        



วันท่ี 5 เมืองฉงชิ่ง – ชมด้ำนนอกศำลำประชำคม – พพิธิภัณฑ์ซำนเสีย – หงหยำต้ง – ท่ำอำกำศยำนฉงชิ่ง –

กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ศนูย์อาหารภายในโรงแรม  
 หลงัรับประทานอาหารน าท่านชมด้ำนนอกศำลำประชำคม (เหยินหมินต้ำหล่ีถัง) ซึ่งนายพลเฮ่อหลง

แห่งกองทัพคอมมิวนิสริเร่ิมสร้างขึน้ภายหลังการปฎิวัติส าเร็จ  ในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็นท่ี
ประชุมสภาผู้ แทนและโรงละครของประชาชนสร้างโดยจ าลองแบบมาจากหอเทียนถานท่ีเมืองหลวงปักก่ิง 
จากนัน้น าทา่นชมพพิธิภัณฑ์ซันเสีย หรือพพิธิภัณฑ์แห่งแม่น ำ้แยงซี ตัง้อยูบ่ริเวณเดียวกบัศาลาประชาคม
ของเมืองฉงชิ่ง ภายในบอกเลา่เร่ืองราวเก่ียวกบัเมืองฉงชิ่ง การก่อร่างสร้างเมืองขึน้มา วฒันธรรมในแทบลุ่มน า้
แยงซีเกียงทัง้หมด รวมทัง้พืชพนัธุ์ สตัว์ ท่ีอยูใ่นแถบนี ้และเร่ืองราวเก่ียวกบัเข่ือนยกัษ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ด้านใน
ยงัห้องสมดุงานศลิปะอีกด้วย เป็นหนึง่จดุทอ่งเท่ียวท่ีพลาดไมไ่ด้ ท่ีจะท าให้เราเข้าใจดนิแดนแหง่นี ้และเมืองฉง
ชิ่งมากยิ่งขึน้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตคาร เมนูพเิศษ สุกีห้ม้อไฟฉงชิ่ง                    
หลงัรับประทานอาหารน าท่าน หงหยำต้ง เป็นอาคารขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยู่ริมแม่น า้แยงซีเกียง เป็นแหล่ง

รวบรวมความบนัเทิง อาหารพืน้เมืองเก่าแก่ให้ลิม้รส โรงละครสไตล์พืน้เมือง ท่ีเป็นจดุเดน่ก็คือชัน้ 4 ด้านบนจะ
จ าลองเป็นบ้านเมืองสมยัโบราณ มีร้านขายขนม ร้านน า้ชา ร้านขายของท่ีระลึก และร้านอาหาร หากขึน้ไปจดุ
ชมวิวมองจากมมุสงู จะเห็นแมน่ า้สองสายเจียหลิงและแยงซีมาบรรจบกนัการก่อสร้างตกแตง่ในรูปแบบโบราณ
ให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยคุส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชม 

 หลงัรับประทานอาหารก็ได้เวลาอันสมควรท่ีจะน าท่านสู่ท่ำอำกำศยำนฉงชิ่ง เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลับสู่
กรุงเทพฯ 

15.30 น. น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMAILE (WE) เที่ยวบินที่  WE685 บริกำรอำหำร
และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

17.40 น. เดนิทางถึง ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ……… 
 

รำยกำรทัวร์อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
**********************************************************************************************    
       

เน่ืองจำกสภำวะน ำ้มันโลกท่ีมีกำรปรับรำคำสูงขึน้  
ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน ำ้มันขึน้ในอนำคต  

ซึ่งทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำภำษีน ำ้มันเพิ่มตำมควำมเป็นจริง 

 
 



อัตรำค่ำบริกำร 
วันเดนิทำง พักห้องละ2 ท่ำน รำคำเดก็ 11 ปีไม่ใช้เตียง พักเด่ียวจ่ำยเพิ่ม 

10-14 มิ.ย. 29,900 29,900 11,000 
7-11 ก.ค. 31,900 31,900 11,000 
11-15 ส.ค. 31,900 31,900 11,000 
9-13 ก.ย. 32,990 32,990 11,000 
21-25 ต.ค. 32,990 32,990 11,000 
18-22 พ.ย. 32,990 32,990 11,000 

หมำยเหตุ!! รำคำนีไ้ม่ต้องแวะร้ำนรัฐบำล 

รำคำโปรโมช่ัน 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบัเท่ียวบนิตามรายการ  
2. ค่ำภำษีสนำมบินจีน, ค่ำประกันภัยและภำษีน ำ้มัน  
3. คา่โรงแรมท่ีพกั (พกั 2 ท่าน / ห้อง หรือกรณีพกั 3 ทา่น / ห้องเป็นเตียงเสริม) 
4. คา่ธรรมเนียมวีซ่าจีน  
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงิน 500,000.-/ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
6. คา่อาหารทกุมือ้ท่ีระบตุามรายการ 
7. คา่รถรับสง่ตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบตุามรายการ 
8. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ 
9. แจกน ำ้ดื่มบนรถท่ำนละ 1 ขวด ต่อวัน 

*** หมำยเหตุ : บนเรือมีเฉพำะมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดจีน *** 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม   

1. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % และภาษีทกุชนิด 
2. คา่ใช้จา่ยส่วนตวั เชน่ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัผ้า รีดผ้า คา่อาหาร และเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษ 
3. คา่น า้หนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม 
4. คา่ธรรมเนียมเดนิทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนตา่งด้าว  
5. ค่ำทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ 30 หยวน/วัน/ท่ำน 30หยวน *5  วัน = 150 หยวน/ท่ำน/ทริป  
6. ค่ำทปิบริกำรบนเรือ 150 หยวน/ท่ำน 



เงื่อนไขกำรจอง 
1. กรุณาจองลว่งหน้าพร้อมช าระคา่มดัจ า  10,000  บาท พร้อมสง่หลกัฐานการโอนเงินให้ทางบริษัท คา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ
ช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่ำ 30 วัน มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทาง 
2.ในการย่ืนขอวีซ่า เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ทกุๆ ท่าน กรุณำจัดเตรียมเอกสำรให้ครบตำมที่ระบุ 
พร้อมส่งมอบเอกสำรประกอบกำรย่ืนวีซ่ำ ไม่น้อยกว่ำ  30 วันก่อนกำรเดนิทำง (ในกรณีที่เอกสำรของท่ำนไม่
สมบูรณ์ หรือส่งมอบเอกสำรให้ทำงบริษัทฯ ช้ำกว่ำก ำหนด ทางบริษัทมีความจ าเป็นต้องเรียกเก็บคา่ย่ืนวีซา่เร่งดว่น
เพิ่ม 1,050 บาท ให้กบัทางสถานทตูจีน  

 
กำรยกเลิก  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัขึน้ไป คืนเงินทัง้หมด ยกเว้นมดัจ า  
2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 40 วนัขึน้ไป ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 
กรณีคณะออกเดินทำงได้ 

1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง  

 
เอกสำรในกำรย่ืนวีซ่ำจีนแบบหมู่คณะ  

- สง่ส าเนาหนงัสือเดนิทาง เฉพาะหน้าท่ีมีรูปถ่ายและข้อมลูของผู้ เดนิทาง ก่อนเดนิทาง 30 วนั  

- รูปถ่ายสีหน้าตรง พืน้หลงัสีขาว หรือสีฟ้าอ่อน หรือรูปถ่ายสีสแกน  (เฉพาะเส้นคนุหมิง)   

หนังสือเดนิทำงท่ีไม่สำมำรถใช้เดินทำงได้  

- หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายเุหลือไมถ่ึง 6 เดือน  หมายถึงหนงัสือเดนิทางท่ีใกล้จะหมดอาย ุ หากนบัจากวนัท่ีต้องใช้เดินทางจนถึง
วนัหมดอาย ุถ้าน้อยกวา่ 6 เดือนถือว่าใช้เดนิทางไมไ่ด้ ท่านต้องไปท าเลม่ใหมท่นัที 

- หนงัสือเดนิทางท่ีช ารุด หมายถึงหนงัสือเดนิทางท่ีมีสว่นใดสว่นหนึง่ขาดหายหรือช ารุด เชน่ หน้าแรกท่ีมีรูปและรายละเอียด
ของผู้ เดนิทางมีรอยฉีกขาด หรือขดูขีด หรือมีการแต้มสีหรือหมกึจนท าให้ไมส่ามารถมองเห็นรายละเอียดได้ครบถ้วน  หน้าใน
เลม่หนงัสือเดนิทางขาดหายทัง้หน้า หรือบางสว่น ใช้กาวตดิหน้าใดหน้าหนึง่ในเลม่จนไมส่ามารถเปิดดรูายละเอียดได้ ล้วนถือ
วา่เป็นหนงัสือเดินทางช ารุดท่ีไมส่ามารถใช้เดนิทางได้  



หมำยเหตุ : เพ่ือหลีกเล่ียงข้อผิดพลาดในเร่ืองเอกสารการเดนิทาง ซึง่อาจยงัผลให้ผู้ เดนิทางไมส่ามารถเดนิทางตามก าหนดได้  
กรุณาสง่หนงัสือเดนิทางเลม่จริงของผู้ เดนิทางมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบและจดัเตรียมแบบฟอร์มเข้า ออกประเทศให้เรียบร้อย 
โดยเจ้าหน้าท่ีจะคืนหนงัสือเดนิทางให้ท่านท่ีสนามบนิในวนัเดนทาง  ส าหรับทา่นผู้ เดินทางท่ีถือหนงัสือเดนิทางติดตวัไป
สนามบนิในวนัเดนิทาง กรุณาตรวจเช็คอีกครัง้ก่อนเดนิทางไปสนามบนิ ว่าไมห่ยิบผิดเลม่ ไมห่มดอาย ุ และไมช่ ารุด  บริษัทฯ 
จะไมรั่บผิดชอบใด ๆ หากหนงัสือเดนิทางของทา่นมีปัญหาดงักลา่วจนท าให้ทา่นเดนิทางไมไ่ด้   

 

**กรณีลูกค้ำมีควำมประสงค์จะย่ืนวีซ่ำเดี่ยว** 

มีคา่บริการเพิ่มเตมิดงันี ้

-ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  

-ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,550 บาท  

เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำง 

1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
4. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสาร

ย่ืนวีซา่ 
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง 
6. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
7. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูบิตัรตวัจริง, ส าเนาสตูบิตัรและสตูิบตัรของเดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีท่ีเด็กไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 

8. ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหนง่งาน ท่ีอยูปั่จจบุนั ท่ีอยูท่ี่ท างาน ญาตท่ีิติดตอ่ได้ในกรณี
ฉกุเฉิน หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทรำบว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบได้ว่ำให้ข้อมูล
เทจ็ อำจมีกำรระงับกำรออกวีซ่ำ เล่มที่มีปัญหำ (สถำนทูตมีกำรโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

9. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนย่ืนวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 
วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

10. โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรย่ืนวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนระเบียบกำรย่ืนเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงครัง้บริษัททัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ   

11. ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดนิทางและยกเว้นการท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ
ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไมท่ราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้
บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดนิทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศ
จีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

12. กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาติ  

- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวตา่งชาตท่ีิท างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

- กรณีหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว(เลม่เหลือง) ผู้ เดนิทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้
เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

 



ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำหนังสือเดนิทำงคนต่ำงชำตใินกรณีที่ทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 

1. หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 4,060 บาท  

2. หนงัสือเดินทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,700 บาท 

   - เอกสำรที่ต้องเตรียม   

1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตราเข้าออกอยา่งน้อย 
2 หน้าเตม็   

2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2  นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน 

3.ใบอนญุาตการท างาน  

4.หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  

        5.สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) 

สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวีซ่ำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณีดังต่อไปนี ้

1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตคิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 

อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน ท่ีต้องจ่ำยเพิ่มให้สถำนฑูตจีน เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดนิทำงล่ำช้ำ  

 ยื่นวีซ่ำด่วน 2 วัน ส ำหรับพำสปอร์ตไทย เสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มท่ำนละ  1,050 บำท 
 

(ต่ำงชำตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สำธำรณรัฐเช็ก เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 

ลักเซมเบิร์ก มอลต้ำ เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได้) 

**กำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปล่ียนกฎเกณฑ์กำรย่ืนวีซ่ำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 

 

หมำยเหตุ…ท่ำนใดมีซองใส่พำสปอร์ตกรุณำถอดออกเก็บไว้ก่อนส่งเล่มมำยังบริษัท

เพ่ือย่ืนวีซ่ำ  เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรสูญหำยเน่ืองจำกขณะย่ืนเล่มเข้ำสถำนทูต ทำง

สถำนทูตจะต้องให้เอำซองท่ีใส่พำสปอร์ตออกก่อนย่ืน 

 
 
 
 
 



หมำยเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืนๆ ท่ีอยู่ นอกเหนือการ   
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือ คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท าร้ายการสญูหาย ความล่าช้าหรือจากอบุตัิเหตุ
ตา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีท่าน
ได้ช าระ ไว้ แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร 
เดนิทาง  ไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. ราคานีค้ิดตามราคาภาษีเคร่ืองบินและภาษีสนามบินในปัจจบุนั ซึ่งหากมีการปรับราคาสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาขึน้ตามจริง 

6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย
การบิน  บริษัทขนส่งหรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ 
แตจ่ะไมคื่นเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

7. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

8. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรม เน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แตท่ัง้นี ้ทางบริษัทฯจะจดัหา รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธ์ิการ
จดัหานี ้โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า   

 

9 สิ่งของ "ต้องห้ำม" ขึน้เคร่ืองบิน 

 1. เคร่ืองดื่ม เคร่ืองส ำอำง ของเหลวทุกชนิดท่ีมีความจุต่อชิน้เกิน 100 มล. รวมไม่เกิน 1 ลิตร (1,000 มล.) เช่น เจล 

น า้หอม สบูเ่หลว สเปรย์ ห้ามพกติดตวัขึน้เคร่ืองบิน แตส่ามารถน าใส่กระเป๋าท่ีจะโหลดได้ ทัง้นีเ้ป็นมาตรการป้องกันการก่อ

การร้าย ท่ีเข้มงวดขึน้หลงัจากเหตกุารณ์ 911 แตถ้่าเป็นยาท่ีจ าเป็นต้องพกติดตวั ก็สามารถพกพาได้ในปริมาณท่ีเหมาะสม 

เชน่ ชดุยาแก้เบาหวาน 

 2. แบตเตอร่ีส ำรอง (Power Bank)ไม่สามารถน าแบตเตอร่ีส ารองทกุชนิดใส่กระเป๋าท่ีน าไปเช็คอิน แตส่ามารถพกพาใส่

กระเป๋าถือขึน้ไปได้ โดยต้องเป็นแบตเตอร่ีส ารองท่ีมีคา่ความจไุฟฟ้าไมเ่กิน 32,000  mAh ไม่เกินคนละ 2 ชิน้ หรือแบตเตอร่ี

ส ำรองท่ีไม่เป็นท่ีรู้จัก (NO BRAND) 

 3. อำวุธ ปืน และอาวธุทกุชนิด รวมถึงอาวธุโดยสภาพ เชน่ มีด สนบัมือ ดาบ ทวน กระบอง และสิ่งเทียมอาวธุ เชน่ ปืนไฟ

แช็ก ระเบดิไฟแช็ก ปืนเดก็เลน่ 



 4. ของมีคม ไม้บรรทดัเหล็ก คตัเตอร์ กรรไกรตดัเล็บ เข็มเย็บผ้า มีด มีดพบั มีดพก และของมีคมทกุชนิด ท่ีอาจท าให้เกิด

อนัตราย แตห่ากเป็นของใช้ท่ีจ าเป็น อาจอนญุาตให้เก็บไว้ในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีโหลดใต้เคร่ืองบินได้ แตไ่มอ่นญุาตให้พกพาขึน้

เคร่ืองบนิ 

 5. วัตถุไวไฟ เพ่ือไมใ่ห้เกิดปัญหาระเบดิหรือเพลิงไหม้ เชน่ น า้มนัไฟแช็ก เชือ้เพลิงแข็ง สีน า้มนั ไม้ขีดไฟ ฯลฯ 

 6. อำหำรท่ีมีกลิ่นแรง อาหารตา่งๆ เชน่ อาหารทะเล เนือ้สตัว์สด/แชแ่ข็ง ทเุรียน ปลาร้า ต้องแพ็คมาอยา่งเหมาะสม 

 7. สัตว์มีพษิ สัตว์ดุร้ำย รวมถึงสตัว์ขนาดใหญ่ สตัว์สงวน นอกจากอาจรบกวนผู้ อ่ืนแล้ว ยงัผิดกฎหมายอีกด้วย 

 8. สำรอันตรำยต่ำงๆ เช่น สารก าจดัแมลง สารหน ูวตัถอุอกซิไดซ์ เช่น แอมโมเนียไนเตรท แคลเซียมเปอร์ออกไซด์ วตัถุ

ก๊าซมนัตภาพรังสี เชน่ ธาตยุเูรเนียม วตัถกุดักร่อน เชน่ แบตเตอร่ีท่ีบรรจสุารกดักร่อน น า้กรด ปรอท ฯลฯ 

 9. สิ่งของอ่ืนๆ เชน่ แมเ่หล็ก น า้แข็งแห้งเป็นต้น 

  
 


