
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ลงร้านช้อปฯ | พกับนเรือสําราญ YANGTZE GOLD  NO.6 | เมืองเฟิงต ู(เมืองผี)  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SLOW LIFE IN YANGTZE GOLD CRUISES TRAIN TO CHONGQING 
5 DAYS 4 NIGHTS   

เดนิทาง กันยายน - ธันวาคม 2562 

เร่ิมต้นเพียง 27,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) - ฉงช่ิง (สนามบินฉงช่ิงเจียงเป่ย) - ถนนคนเดินเจ่ียฟ่างเป่ย - หงหยาต้ง – ขึน้เรือสาํราญ 
  (WE684 : 10.30-14.50) 
วนัท่ี 2.  ลอ่งแมน่ํา้แยงซีเกียง - เมืองเฟิงต(ูเมืองผี) - งานเลีย้งต้อนรับ 
วนัท่ี 3.  ลอ่งแมน่ํา้แยงซีเกียง - ชวีถงัเสยี - อเูสยี - เสีย่วซานเสยี(ลงเรือเลก็) - ซีหลงิเสยี - งานเลีย้งอําลา 
วนัท่ี 4.  เขื่อนซานเสยีต้าป้า (รวมรถแบตเตอร่ี) - อี๋ชาง(รถไฟความเร็วสงู) - ฉงช่ิง 
วนัท่ี 5.   วดัพระอรหนัต์ (วดัหลวัฮัน่) - ถนนคนเดินเจ่ียฟ่างเป่ย - ฉงช่ิง (สนามบินฉงช่ิงเจียงเป่ย) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) 

(WE685 : 16.10-18.30) 
 



วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) - ถนนคน
เดนิเจี่ยฟ่างเป่ย - หงหยาต้ง - ขึน้เรือส าราญ (WE684 : 10.30-14.50) 

07.00น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมิู บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ E สายการบินไทยสมายล์  โดย
มีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 

10.25น. ออกเดินทางสู่  เมืองฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) โดยเที่ยวบินที่ WE684 
14.50น. เดินทางถึง เมืองฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) ตัง้อยูภ่าคตะวนัตกของประเทศจีน ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นเมืองหลวงของ

รัฐบาลจีนพรรคก๊กมินตัง๋ในสมยัที่ญ่ีปุ่ นรุกรานประเทศจีน แต่เดิมนัน้ฉงช่ิงเป็นเมืองเอกที่ขึน้กบัมณฑลซื่อชวน ต่อมาเมื่อ
วนัท่ี 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนได้ประกาศให้ฉงช่ิงเป็นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมาเป็นมหานคร
ฉงช่ิงขึน้ตรงกบัรัฐบาลกลาง จึงทําให้ฉงช่ิงเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สดุของประเทศจีน และเป็นศนูย์กลางของการคมนาคม
ทางบก ทางนํา้ และทางอากาศ ที่อยูท่างทิศตะวนัตก หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง  
นําท่านเดินทางไปยงั หงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนภูเขา ขนานไปกบัแม่นํา้เจียหลิง โครงการประกอบด้วย
โรงแรม ร้านค้าจําหนา่ยสนิค้า ร้านอาหารพืน้เมือง ร้านนํา้ชา โรงละคร ซึง่ล้วนแล้วแตก่่อสร้างตกแตง่ในรูปแบบโบราณให้
อารมณ์และบรรยากาศย้อนยคุสาํหรับนกัทอ่งเที่ยวที่มา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
 นําทา่นสูท่า่ขึน้เรือ  YANGTZT  GOLD CRUISES NO. 6 
 

 
ที่พกั พักเรือส าราญ  YANGTZT  GOLD CRUISES NO. 6 

วันที่ 2 ล่องแม่น า้แยงซีเกียง - เมืองเฟิงตู(เมืองผี) - งานเลีย้งต้อนรับ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 แวะชม เมืองเฟิงตู ซึ่งมีฉายาว่าเป็น (เมืองผี) ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่นํา้ ซึ่งสร้างขึน้สมยั ราชวงศ์ถังประมาน1300 ปี ก่อน 

มาถึงสมยัราชวงศ์ซ่ง เมื่อ 900  ปีที่ผ่านมา มีนายอําเภอแซ่ หวาง “王”  และนายอําเถอ แซ่เหยียน “阎” เคยมาอยู่ที่

เมืองเฟิงต ูแต่คนที่บนัทึก จดประวตัิการเมืองเฟิงตู จดแซ่ทัง้สองสลบักนั เลยเป็น 阎王-พยายม ดงันัน้ชาวเมืองเฟิงต ู
จึงผิดตามผิด สร้างเป็นเมืองนรก ตามความเช่ือของศาสนาเต๋าขึน้มา ซึ่งมียมทตู ผู้ตรวจสมดุบญัชีรายช่ือของวิญญาณ 
ข้ามสะพานจําใจ ให้ไปดวูา่ตอนที่เรามีชีวิตอยูใ่นโลกมนษุย์นัน้เคยทําเร่ืองชัว่ดีอะไรบ้าง? และให้กินนํา้ชาขีล้มืก่อนมาเกิด
ใหม ่ซึง่เป็นการสอนให้คนเราควรทําแตส่ิง่ดีๆ ไมง่ัน้ก็จะต้องตกนรก ถกูลงโทษทรมาน 



 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 
 

หลงัจากเรือแล่นออกจากท่า ให้ท่านได้ชมทิวทศัน์บริเวณสองฝ่ังแม่นํา้ ให้ท่านอิสระหรือร่วมกิจกรรมต่างๆบนเรือตาม
อธัยาศยั เรือแลน่ผา่น  เจดีย์สอืเป่าไจ้ โครงสร้างลกัษณะสถาปัตยกรรมคล้ายเจดีย์ ทําจากไม้และเช่ือมตอ่กนัโดยไม่ได้ใช้
ตะปเูลย มี 12 ชัน้ สงูประมาณ 56 เมตร ซึง่นบัเป็นสิง่มหศัจรรย์ที่ถกูจดัอนัดบัไว้ว่าเป็น 1 ใน 8 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกก็ว่า
ได้ 

 รายการสอืเป่าไจ้ เป็นรายการขายออฟชัน่ หากจํานวนคนบนเรือครบ 50 ทา่นขึน้ไป ทางเรือจะจอดและเที่ยวพร้อมกนั  
หากไมถ่งึ 50 ทา่น จะแลน่ผา่นไมจ่อดชม หากทา่นใดสนใจ สามารถติดตอ่ได้ที่ LOBBY ราคา 290 หยวนตอ่ทา่น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
 พบกบัการเลีย้งต้อนรับจากกปัตนัเรือ และเหลา่กลาสเีรืออยา่งอบอุน่และชมการแสดงบนเรือ 

ที่พกั พักเรือส าราญ  YANGTZT  GOLD CRUISES NO. 6 

 

วันที่ 3 
ล่องแม่น า้แยงซีเกียง - ชวีถังเสีย - อูเสีย - เส่ียวซานเสีย(ลงเรือเล็ก) - 
ซีหลิงเสีย - งานเลีย้งอ าลา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 เรือแลน่ผา่น เมืองโบราณไป๋ตีเ้ฉิง หรือเรียกวา่ เมืองจกัรพรรดิขาว อยูใ่นเขตอําเภอเฟิงเจีย ตัง้อยูท่างตอนเหนือของปาก

ช่องแคบฉวีถงัเสยี บนยอดเขาสงูกวา่ 750 เมตร ที่ตัง้ของเมืองล้อมรอบด้วยนํา้ 3 ด้าน และภเูขาอยูด้่านซ้าย ภายในเมือง
โบราณแห่งนีป้ระกอบด้วยวดัอู่หวั , ตําหนักหมิงเหลียง และศาลาชมดาวรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง
ราชวงศ์หมิง และชิง นอกจากนีย้งัมีรูปเคารพของหลวิเป่ย,จเูกอะเหลยีง, กวนอ,ู จางเฟ่ย ในยคุสามก๊ก 

 (รายการเมืองโบราณไป๋ตีเ้ฉิงนีเ้ป็นรายการออฟชั่น หากจํานวนคนบนเรือครบ 50ท่านขึน้ไป ทางเรือจะจอดและเที่ยว
พร้อมกนั  หากไมถ่ึง 50 ทา่น  จะแลน่ผ่านไม่จอดชม  ท่านใดสนใจ สามารถติดต่อ LOBBY ชัน้สอง  ราคา290 หยวนต่อ
ทา่น) 



 

 
เรือจะแลน่ผา่นเขตทิวทศัน์ ช่องแคบชวีถงัเสีย(ชอ่งแคบท่ียิ่งใหญ่ ตระการตา) ชึ่งเป็นช่องแคบที่มีความยาวสัน้ท่ีสดุเพียง 
8 กิโลเมตร และเป็นช่องแคบที่ดึงดดูใจนกัท่องเที่ยวพอสมควรโดยเฉพาะประตขูยุเหมินบริเวณนีก้ระแสนํา้จะไหลเช่ียว
กรากมากเนื่องจากนํา้ที่มีหน้ากว้างกวา่หนึง่กิโลเมตรและถกูบีบให้ไหลผา่นท่ีประตขูยุเหมินเพียง 300 เมตรเทา่นัน้ ทัง้ทาง
นํา้ยงัหกัสอกไมเ่ห็นทางนํา้ เรือต้องกลบัลาํอยา่งกระทนัหนั โดยเฉพาะในอดีตเรือสําราญต้องฝ่าด่านอนัแข็งแกร่งนีไ้ปให้
ได้ด้วยความปลอดภยั(เปรียบนยัดงัคนเมื่อพานพบอปุสรรคในชีวิตแล้วต้องอย่าท้อถอยหรือยอมแพ้ที่จะฝ่าฟันไปให้พ้น) 
และเรือจะแลน่ผา่น ช่องแคบอเูสยี มีความยาวประมาณ 42 กิโลเมตร เป็นช่องแคบยาวอนัดบัสองในบรรดาช่องแคบของ
แม่นํา้แยงซีเกียง ซึ่งเป็นช่องแคบมี่มีฉายาว่า “อูเสีย” เป็นช่องแคบที่งามสง่า โดยที่สองฟากฝ่ังจะมีแนวภูเขาหินผา
สลบัซบัซ้อนที่มีลกัษณะเหมือนหินวางเรียงรายกนัเป็นชัน้อย่างมีระเบียบ ก่อให้เกิดทศันียภาพที่โดดเด่นสวยงามเป็น
พิเศษ ชมความสวยงามของยอดเขา 72 ยอด โดยเฉพาะยอดเขานางฟ้า อนัลือช่ือ เช่ือกนัว่า มาลอ่งแม่นํา้แยงซีเกียง ไม่
เห็นนางฟ้า เทา่กบัมาไมถ่ึงแมน่ํา้แยงซีเกียง 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 นําทา่นลงเรือเลก็(เปลืย่นเรือ) ชมความงามของ เสี่ยวซานเสีย ให้ท่านชมวิวตลอดระยะทางท่านจะได้เพลิดเพลินไปกบั
ความงามธรรมชาติของสองฟากฝ่ังแหง่แมน่ํา้แยงซี ทัง้ 2 ข้างทาง 
จากนัน้เรือจะลอ่งแล่นสู ่ซีหลิงเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่มีขนาดยาวที่สดุ 1 ใน 3 ช่องแคบใหญ่น้อยในแม่นํา้แยงซีเกียง มี
ความยาวประมาณ  70  กิโลเมตร สมยัก่อนช่องแคบซีหลิง  ถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่มีอตัราความเสี่ยงสงูที่สดุในการแลน่
เรือ เนื่องจากมีทัง้หินแก่งและหินโสโครกที่นบัไม่ถ้วน แต่หลงัจากที่ได้สร้างเขื่อนขึน้ แก่งหินบริเวณช่องแคบแห่งนีไ้ด้ถูก
ทําลายไปเสยีสว่นใหญ่ อีกทัง้ระดบันํา้ได้เพิ่มสงูขึน้จากเดิม จึงทําให้อปุสรรคการเดินเรือสะดวกขึน้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
 **พบกบัการเลีย้งอําลาจากกปัตนัเรือ และเหลา่กะลาสเีรือ **  



 
ที่พกั พักเรือส าราญ  YANGTZT  GOLD CRUISES NO. 6 

วันที่ 4 
เขื่อนซานเสียต้าป้า (รวมรถแบตเตอร่ี) - อ๋ีชาง(รถไฟความเร็วสูง) - ฉง
ชิ่ง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 

 
นําทา่นขึน้ฝ่ังชม เขื่อนยกัษ์(รวมรถแบตเตอร่ี) อภิมหาโปรเจ็คระดบักินเนสบุ๊ค ซานเสยีต้าป้า เป็นโครงการที่ใหญ่โตที่สดุ
อีกอยา่งหนึง่ของจีน นบัตัง้แตก่ารสร้างกําแพงเมืองจีน มีความยาวทัง้หมด 3,035 เมตร ช่องระบายนํา้ยาว 483 เมตร ซึ่ง
สามารถเก็บกกันํา้ได้ถึง 39.3 ล้านลกูบาศก์เมตร สว่นสนัเขื่อนสงู 185 เมตร แบง่ออกเป็น 5 สว่น กลา่วคือ 2 สว่นสําหรับ
ผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถผลิตพลงังานกระแสไฟฟ้าส่งให้พืน้ที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน อีก 1 สว่นสําหรับระบายนํา้ 
และ 2 สว่นเป็นประตสูาํหรับเรือแลน่ผา่น โดยแบ่ง เป็นเรือที่มีระวางขบันํา้ตัง้แต่ 3000-10,000 ตนั และเรือที่มีระวางขบั
นํา้น้อยกวา่ 3,000 ตนั  
นําทา่นขึน้ฝ่ังที่เมืองอี๋ชาง เมืองอี๋ชาง ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของมณฑลหเูป่ย และอยู่ปากช่องแคบซีหลิงเสียของแม่นํา้
แยงซีเกียงทางทิศตะวนัออก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  
 จากนัน้นําทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟเมืองอี๋ชาง น่ังรถไฟความเร็วสูง เพื่อเดินทางจากเมืองอี๋ชางกลบัไปยงั เมืองฉงชิ่ง 

(ใช้เวลาประมาณ 5 ช.ม.) เมืองมหานครที่ใหญ่ที่สดุของประเทศจีน และเป็นศนูย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางนํา้ 
และทางอากาศ ที่อยูท่างทิศตะวนัตก 



 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั RAMADA ENCORE CHONGQING YUBEI   HOTEL  OR SAME 5* 

วันที่ 5 
วัดพระอรหนัต์ (วัดหลัวฮ่ัน) - ถนนคนเดนิเจี่ยฟ่างเป่ย - ฉงชิ่ง (สนามบนิฉง
ชิ่งเจียงเป่ย) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) (WE685 : 16.10-18.30) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 

 
นําทา่นสู ่วัดหลัวฮั่น วดัพทุธเก่าแก่อายกุวา่ 1,000 ปี ตัง้อยูท่า่มกลางวงล้อมของอาคารสงูสมยัใหม่ ภายในมีรูปปัน้พระ
อรหนัต์ 500 องค์ พระพทุธรูปทองคําองค์ใหญ่ จิตกรรมฝาผนงัสไตล์อินเดีย ยงัมีโบราณวตัถอุีกหลายชิน้ที่รอดพ้นมาจาก
การปฏิวตัิวฒันธรรม  
นําทา่นเดินทางไปยงั ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย ตัง้อยู่บริเวณอนสุาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึน้เพื่อรําลกึถึงชยัชนะในการ
ทําสงครามกบัญ่ีปุ่ น แตปั่จจบุนักลายเป็นศนูย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้ากวา่ 3,000 ร้าน 
ซึง่มีทัง้อาหาร ช้อปปิง้มอลล์ขนาดใหญ่ อิสระเดินชมและช้อปปิง้นําท่านสู ่หงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนภเูขา 
ขนานไปกบัแมน่ํา้เจียหลิง โครงการประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้าจําหน่ายสินค้า ร้านอาหารพืน้เมือง ร้านนํา้ชา โรงละคร 
ซึง่ล้วนแล้วแตก่่อสร้างตกแตง่ในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยคุสาํหรับนกัทอ่งเที่ยวที่มา 



 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  

 ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสู ่สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย 
16.10 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภมิู โดยเที่ยวบินที่ WE685 
18.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 

 
 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย 

 

 

SLOW LIFE IN YANGTZE GOLD CRUISES  TRAIN TO CHONGQING 5 DAYS 4 NIGHTS  โดยสายการบนิไทยสมายล์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

พัก 2 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 
ปี(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 25-29 ก.ย. 62 29,999.- - 29,999.- 12,000.- 22,999.- 
วนัท่ี 09-13 ต.ค. 62 35,999.- - 35,999.- 12,000.- 24,999.- 
วนัท่ี 23-27 ต.ค. 62 30,999.- - 30,999.- 12,000.- 23,499.- 
วนัท่ี 30 ต.ค.- 03 พ.ย. 62 29,999.- - 29,999.- 12,000.- 22,499.- 
วนัท่ี 13-17 พ.ย. 62 27,999.- - 27,999.- 10,500.- 20,999.- 
วนัท่ี 27 พ.ย.- 01 ธ.ค. 62 27,999.- - 27,999.- 10,500.- 20,999.- 
วนัท่ี 04-08 ธ.ค.62 28,999.- - 28,999.- 10,500.- 21,499.- 
วนัท่ี 11-15 ธ.ค. 62 27,999.- - 27,999.- 10,500.- 20,999.- 

[บนเรือไม่มีห้องเสริมเตียง // ราคานีส้ าหรับสัญชาติไทยเท่านัน้] 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ)  ท่านละ 7,900.-*ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบินรวมวีซ่า(4 วันท าการ) 

 



ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 150 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

** กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเชค็ราคาอีกครัง้ ** 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุก

ครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความ
ผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การชําระคา่บริการ 
 3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
 3.2 กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจํา 
 4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
 4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
 4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 
  4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจํากับสายการบินหรือคา่มดัจําท่ี

พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมด
เน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ



5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํา้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัทําการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีนํา้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินนํา้หนกั

ตามสายการบนิกําหนด 
4. คา่ทําหนงัสือเดนิทาง 
5. คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกั

รีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ทําใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ท่าน/ทริป หวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแต่ดลุพินิจ

และความพงึพอใจในการบริการของทา่น 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไข

ได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่

สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, 
ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองท่ีนัง่บน
เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุด
ความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้สําหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหา
รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิ
เชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัทําการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัทําการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมชํ่ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง สําหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. สําหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว จะต้องทําเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้

ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  



 - กรณีเดก็อายต่ํุากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, สําเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบั
แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทํางาน ตําแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีทํางาน ญาติท่ี

ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ท่ีทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หาก
สถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการ
โทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้
บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัทําการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษัททัวร์ไม่
ทราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่า
ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่า
ในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายใน
ระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะชาวตา่งชาตท่ีิทํางานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ด้ทํางานในประเทศไทย ผู้ เดนิทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทบัตราวีซ่า และตรา
เข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 



3. ใบอนญุาตการทํางาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการทํางาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบั

ร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. นํารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. นํารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนทําวีซา่ 
4. นํารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 

[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศเน่ืองจากสภาวะนํา้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้มนัขึน้ใน
อนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีนํา้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หยา่   

  ไมไ่ด้จดทะเบยีน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 
ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................................................. 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)............................................................................................................... 
ตําแหนง่งาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูส่ถานท่ีทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ทา่นเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของทา่น พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารสง่ถงึบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจทาํให้ทา่น
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดทําตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 


