SLOW LIFE IN YANGTZE GOLD CRUISES TRAIN TO CHONGQING
5 DAYS 4 NIGHTS
เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 2562
ไม่ลงร้ านช้ อปฯ | พักบนเรื อสําราญ YANGTZE GOLD NO.6 | เมืองเฟิ งตู (เมืองผี)

เริ่มต้ นเพียง

27,999.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ ย) - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่ างเป่ ย - หงหยาต้ ง – ขึ ้นเรื อสําราญ
(WE684 : 10.30-14.50)
วันที่ 2. ล่องแม่นํ ้าแยงซีเกียง - เมืองเฟิ งตู(เมืองผี) - งานเลี ้ยงต้ อนรับ
วันที่ 3. ล่องแม่นํ ้าแยงซีเกียง - ชวีถงั เสีย - อูเสีย - เสีย่ วซานเสีย(ลงเรื อเล็ก) - ซีหลิงเสีย - งานเลี ้ยงอําลา
วันที่ 4. เขื่อนซานเสียต้ าป้า (รวมรถแบตเตอรี่ ) - อี๋ชาง(รถไฟความเร็ วสูง) - ฉงชิ่ง
วันที่ 5. วัดพระอรหันต์ (วัดหลัวฮัน่ ) - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่ างเป่ ย - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ ย) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
(WE685 : 16.10-18.30)

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ ย) - ถนนคน
วันที่ 1
เดินเจี่ยฟ่ างเป่ ย - หงหยาต้ ง - ขึน้ เรื อสาราญ (WE684 : 10.30-14.50)
07.00น.
10.25น.
14.50น.

ค่า

ที่พกั

คณะพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริ เวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ E สายการบินไทยสมายล์ โดย
มีเจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้ กบั ท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ ย) โดยเที่ยวบินที่ WE684
เดินทางถึง เมืองฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ ย) ตังอยู
้ ภ่ าคตะวันตกของประเทศจีน ซึง่ ครัง้ หนึง่ เคยเป็ นเมืองหลวงของ
รัฐบาลจีนพรรคก๊ กมินตัง๋ ในสมัยที่ญี่ปนรุ
ุ่ กรานประเทศจีน แต่เดิมนันฉงชิ
้ ่งเป็ นเมืองเอกที่ขึ ้นกับมณฑลซื่อชวน ต่อมาเมื่อ
วันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนได้ ประกาศให้ ฉงชิ่งเป็ นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมาเป็ นมหานคร
ฉงชิ่งขึ ้นตรงกับรัฐบาลกลาง จึงทําให้ ฉงชิ่งเป็ นมหานครที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศจีน และเป็ นศูนย์กลางของการคมนาคม
ทางบก ทางนํ ้า และทางอากาศ ที่อยูท่ างทิศตะวันตก หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง
นําท่านเดินทางไปยัง หงหยาต้ ง อาคารขนาดใหญ่สร้ างอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่นํ ้าเจียหลิง โครงการประกอบด้ วย
โรงแรม ร้ านค้ าจําหน่ายสินค้ า ร้ านอาหารพื ้นเมือง ร้ านนํ ้าชา โรงละคร ซึง่ ล้ วนแล้ วแต่ก่อสร้ างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้
อารมณ์และบรรยากาศย้ อนยุคสําหรับนักท่องเที่ยวที่มา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านสูท่ า่ ขึ ้นเรื อ YANGTZT GOLD CRUISES NO. 6
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วันที่ 2 ล่ องแม่ นา้ แยงซีเกียง - เมืองเฟิ งตู(เมืองผี) - งานเลีย้ งต้ อนรับ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
แวะชม เมืองเฟิ งตู ซึ่งมีฉายาว่าเป็ น (เมืองผี) ซึ่งตังอยู
้ ่ริมฝั่ งแม่นํ ้า ซึ่งสร้ างขึ ้นสมัย ราชวงศ์ถังประมาน1300 ปี ก่อน
มาถึงสมัยราชวงศ์ซ่ง เมื่อ 900 ปี ที่ผ่านมา มีนายอําเภอแซ่ หวาง “王” และนายอําเถอ แซ่เหยียน “阎” เคยมาอยู่ที่
เมืองเฟิ งตู แต่คนที่บนั ทึก จดประวัติการเมืองเฟิ งตู จดแซ่ทงสองสลั
ั้
บกัน เลยเป็ น 阎王-พยายม ดังนันชาวเมื
้
องเฟิ งตู
จึงผิดตามผิด สร้ างเป็ นเมืองนรก ตามความเชื่อของศาสนาเต๋าขึ ้นมา ซึ่งมียมทูต ผู้ตรวจสมุดบัญชีรายชื่อของวิญญาณ
ข้ ามสะพานจําใจ ให้ ไปดูวา่ ตอนที่เรามีชีวิตอยูใ่ นโลกมนุษย์นนเคยทํ
ั้
าเรื่ องชัว่ ดีอะไรบ้ าง? และให้ กินนํ ้าชาขี ้ลืมก่อนมาเกิด
ใหม่ ซึง่ เป็ นการสอนให้ คนเราควรทําแต่สงิ่ ดีๆ ไม่งนก็
ั ้ จะต้ องตกนรก ถูกลงโทษทรมาน

กลางวัน

ค่า
ที่พกั

วันที่ 3
เช้ า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากเรื อแล่นออกจากท่า ให้ ท่านได้ ชมทิวทัศน์บริ เวณสองฝั่ งแม่นํ ้า ให้ ท่านอิสระหรื อร่ วมกิจกรรมต่างๆบนเรื อตาม
อัธยาศัย เรื อแล่นผ่าน เจดีย์สอื เป่ าไจ้ โครงสร้ างลักษณะสถาปั ตยกรรมคล้ ายเจดีย์ ทําจากไม้ และเชื่อมต่อกันโดยไม่ได้ ใช้
ตะปูเลย มี 12 ชัน้ สูงประมาณ 56 เมตร ซึง่ นับเป็ นสิง่ มหัศจรรย์ที่ถกู จัดอันดับไว้ ว่าเป็ น 1 ใน 8 สิ่งมหัศ จรรย์ของโลกก็ว่า
ได้
รายการสือเป่ าไจ้ เป็ นรายการขายออฟชัน่ หากจํานวนคนบนเรื อครบ 50 ท่านขึ ้นไป ทางเรื อจะจอดและเที่ยวพร้ อมกัน
หากไม่ถงึ 50 ท่าน จะแล่นผ่านไม่จอดชม หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อได้ ที่ LOBBY ราคา 290 หยวนต่อท่าน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พบกับการเลี ้ยงต้ อนรับจากกัปตันเรื อ และเหล่ากลาสีเรื ออย่างอบอุน่ และชมการแสดงบนเรื อ
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ล่ องแม่ นา้ แยงซีเกียง - ชวีถังเสีย - อูเสีย - เสี่ยวซานเสีย(ลงเรื อเล็ก) ซีหลิงเสีย - งานเลีย้ งอาลา
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
เรื อแล่นผ่าน เมืองโบราณไป๋ตีเ้ ฉิง หรื อเรี ยกว่า เมืองจักรพรรดิขาว อยูใ่ นเขตอําเภอเฟิ งเจีย ตังอยู
้ ท่ างตอนเหนือของปาก
ช่องแคบฉวีถงั เสีย บนยอดเขาสูงกว่า 750 เมตร ที่ตงของเมื
ั้
องล้ อมรอบด้ วยนํ ้า 3 ด้ าน และภูเขาอยูด่ ้ านซ้ าย ภายในเมือง
โบราณแห่งนีป้ ระกอบด้ วยวัดอู่หวั , ตําหนักหมิงเหลียง และศาลาชมดาวรู ปแบบสถาปั ตยกรรมผสมผสานระหว่าง
ราชวงศ์หมิง และชิง นอกจากนี ้ยังมีรูปเคารพของหลิวเป่ ย,จูเกอะเหลียง, กวนอู, จางเฟ่ ย ในยุคสามก๊ ก
(รายการเมืองโบราณไป๋ ตี ้เฉิงนี เ้ ป็ นรายการออฟชั่น หากจํานวนคนบนเรื อครบ 50ท่านขึ ้นไป ทางเรื อจะจอดและเที่ยว
พร้ อมกัน หากไม่ถึง 50 ท่าน จะแล่นผ่านไม่จอดชม ท่านใดสนใจ สามารถติดต่อ LOBBY ชันสอง
้
ราคา290 หยวนต่อ
ท่าน)

เรื อจะแล่นผ่านเขตทิวทัศน์ ช่ องแคบชวีถงั เสีย(ช่องแคบที่ยิ่งใหญ่ ตระการตา) ชึ่งเป็ นช่องแคบที่มีความยาวสันที
้ ่สดุ เพียง
8 กิโลเมตร และเป็ นช่องแคบที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวพอสมควรโดยเฉพาะประตูขยุ เหมินบริ เวณนี ้กระแสนํ ้าจะไหลเชี่ยว
กรากมากเนื่องจากนํ ้าที่มีหน้ ากว้ างกว่าหนึง่ กิโลเมตรและถูกบีบให้ ไหลผ่านที่ประตูขยุ เหมินเพียง 300 เมตรเท่านัน้ ทังทาง
้
นํ ้ายังหักสอกไม่เห็นทางนํ ้า เรื อต้ องกลับลําอย่างกระทันหัน โดยเฉพาะในอดีตเรื อสําราญต้ องฝ่ าด่านอันแข็งแกร่ งนี ้ไปให้
ได้ ด้วยความปลอดภัย(เปรี ยบนัยดังคนเมื่อพานพบอุปสรรคในชีวิตแล้ วต้ องอย่าท้ อถอยหรื อยอมแพ้ ที่จะฝ่ าฟั นไปให้ พ้น)
และเรื อจะแล่นผ่าน ช่องแคบอูเสีย มีความยาวประมาณ 42 กิโลเมตร เป็ นช่องแคบยาวอันดับสองในบรรดาช่องแคบของ
แม่นํ ้าแยงซีเกียง ซึ่งเป็ นช่องแคบมี่มีฉายาว่า “อูเสีย” เป็ นช่องแคบที่งามสง่า โดยที่สองฟากฝั่ งจะมีแนวภูเขาหินผา
สลับซับซ้ อนที่มีลกั ษณะเหมือนหินวางเรี ยงรายกันเป็ นชัน้ อย่างมีระเบียบ ก่อ ให้ เกิดทัศนียภาพที่โดดเด่นสวยงามเป็ น
พิเศษ ชมความสวยงามของยอดเขา 72 ยอด โดยเฉพาะยอดเขานางฟ้ า อันลือชื่อ เชื่อกันว่า มาล่องแม่นํ ้าแยงซีเกียง ไม่
เห็นนางฟ้ า เท่ากับมาไม่ถึงแม่นํ ้าแยงซีเกียง

กลางวัน

ค่า

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นําท่านลงเรื อเล็ก(เปลืย่ นเรื อ) ชมความงามของ เสี่ยวซานเสีย ให้ ท่านชมวิวตลอดระยะทางท่านจะได้ เพลิดเพลินไปกับ
ความงามธรรมชาติของสองฟากฝั่ งแห่งแม่นํ ้าแยงซี ทัง้ 2 ข้ างทาง
จากนันเรื
้ อจะล่องแล่นสู่ ซีหลิงเสีย ซึ่งเป็ นช่องแคบที่มีขนาดยาวที่สดุ 1 ใน 3 ช่องแคบใหญ่น้อยในแม่นํ ้าแยงซีเกียง มี
ความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร สมัยก่อนช่องแคบซีหลิง ถือได้ ว่าเป็ นช่องแคบที่มีอตั ราความเสี่ยงสูงที่สดุ ในการแล่น
เรื อ เนื่องจากมีทงหิ
ั ้ นแก่งและหินโสโครกที่นบั ไม่ถ้วน แต่หลังจากที่ได้ สร้ างเขื่อนขึ ้น แก่งหินบริ เวณช่องแคบแห่งนี ้ได้ ถูก
ทําลายไปเสียส่วนใหญ่ อีกทังระดั
้ บนํ ้าได้ เพิ่มสูงขึ ้นจากเดิม จึงทําให้ อปุ สรรคการเดินเรื อสะดวกขึ ้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
**พบกับการเลี ้ยงอําลาจากกัปตันเรื อ และเหล่ากะลาสีเรื อ **

ที่พกั

วันที่ 4
เช้ า

กลางวัน
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เขื่อนซานเสียต้ าป้า (รวมรถแบตเตอรี่) - อี๋ชาง(รถไฟความเร็วสูง) - ฉง
ชิ่ง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก

นําท่านขึ ้นฝั่ งชม เขื่อนยักษ์ (รวมรถแบตเตอรี่ ) อภิมหาโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค ซานเสียต้ าป้า เป็ นโครงการที่ใหญ่โตที่สดุ
อีกอย่างหนึง่ ของจีน นับตังแต่
้ การสร้ างกําแพงเมืองจีน มีความยาวทังหมด
้
3,035 เมตร ช่องระบายนํ ้ายาว 483 เมตร ซึ่ง
สามารถเก็บกักนํ ้าได้ ถึง 39.3 ล้ านลูกบาศก์เมตร ส่วนสันเขื่อนสูง 185 เมตร แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน กล่าวคือ 2 ส่วนสําหรับ
ผลิตกระแสไฟฟ้ า ซึ่งสามารถผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้ าส่งให้ พื ้นที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน อีก 1 ส่วนสําหรับระบายนํ ้า
และ 2 ส่วนเป็ นประตูสาํ หรับเรื อแล่นผ่าน โดยแบ่ง เป็ นเรื อที่มีระวางขับนํ ้าตังแต่
้ 3000-10,000 ตัน และเรื อที่มีระวางขับ
นํ ้าน้ อยกว่า 3,000 ตัน
นําท่านขึ ้นฝั่ งที่เมืองอี๋ชาง เมืองอี๋ชาง ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูเป่ ย และอยู่ปากช่องแคบซีหลิงเสียของแม่นํ ้า
แยงซีเกียงทางทิศตะวันออก
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟเมืองอี๋ชาง นั่งรถไฟความเร็ วสูง เพื่อเดินทางจากเมืองอี๋ชางกลับไปยัง เมืองฉงชิ่ง
(ใช้ เวลาประมาณ 5 ช.ม.) เมืองมหานครที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศจีน และเป็ นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางนํ ้า
และทางอากาศ ที่อยูท่ างทิศตะวันตก

ค่า
ที่พกั

วันที่ 5
เช้ า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
RAMADA ENCORE CHONGQING YUBEI HOTEL OR SAME 5*

วัดพระอรหันต์ (วัดหลัวฮั่น) - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่ างเป่ ย - ฉงชิ่ง (สนามบินฉง
ชิ่งเจียงเป่ ย) - กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (WE685 : 16.10-18.30)
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก

นําท่านสู่ วัดหลัวฮั่น วัดพุทธเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ตังอยู
้ ท่ า่ มกลางวงล้ อมของอาคารสูงสมัยใหม่ ภายในมีรูปปั น้ พระ
อรหันต์ 500 องค์ พระพุทธรูปทองคําองค์ใหญ่ จิตกรรมฝาผนังสไตล์อินเดีย ยังมีโบราณวัตถุอีกหลายชิ ้นที่รอดพ้ นมาจาก
การปฏิวตั ิวฒ
ั นธรรม
นําท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่ างเปย ตังอยู
้ ่บริ เวณอนุสาวรี ย์ปลดแอก ซึ่งสร้ างขึ ้นเพื่อรํ าลึกถึงชัยชนะในการ
ทําสงครามกับญี่ปนุ่ แต่ปัจจุบนั กลายเป็ นศูนย์กลางทางการค้ าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปด้ วยร้ านค้ ากว่า 3,000 ร้ าน
ซึง่ มีทงอาหาร
ั้
ช้ อปปิ ง้ มอลล์ขนาดใหญ่ อิสระเดินชมและช้ อปปิ ง้ นําท่านสู่ หงหยาต้ ง อาคารขนาดใหญ่สร้ างอยู่ บนภูเขา
ขนานไปกับแม่นํ ้าเจียหลิง โครงการประกอบด้ วยโรงแรม ร้ านค้ าจําหน่ายสินค้ า ร้ านอาหารพื ้นเมือง ร้ านนํ ้าชา โรงละคร
ซึง่ ล้ วนแล้ วแต่ก่อสร้ างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้ อารมณ์และบรรยากาศย้ อนยุคสําหรับนักท่องเที่ยวที่มา

กลางวัน
16.10 น.
18.30 น.

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ ย
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ WE685
เดินทางถึง กรุ งเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการ
ท่ องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการท่ องเที่ยวบางรายการและในกรณีท่ ีมี
จานวนผู้โดยสารไม่ ถงึ 15 ท่ านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทย

SLOW LIFE IN YANGTZE GOLD CRUISES TRAIN TO CHONGQING 5 DAYS 4 NIGHTS โดยสายการบินไทยสมายล์
กาหนดการเดินทาง
วันที่ 25-29 ก.ย. 62
วันที่ 09-13 ต.ค. 62
วันที่ 23-27 ต.ค. 62
วันที่ 30 ต.ค.- 03 พ.ย. 62
วันที่ 13-17 พ.ย. 62
วันที่ 27 พ.ย.- 01 ธ.ค. 62
วันที่ 04-08 ธ.ค.62
วันที่ 11-15 ธ.ค. 62

ผู้ใหญ่
พัก 2 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12
ปี (ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

29,999.29,999.12,000.22,999.35,999.35,999.12,000.24,999.30,999.30,999.12,000.23,499.29,999.29,999.12,000.22,499.27,999.27,999.10,500.20,999.27,999.27,999.10,500.20,999.28,999.28,999.10,500.21,499.27,999.27,999.10,500.20,999.[บนเรือไม่ มีห้องเสริมเตียง // ราคานีส้ าหรับสัญชาติไทยเท่ านัน้ ]
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 7,900.-*ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบินรวมวีซ่า(4 วันทาการ)

ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าวีซ่า ท่ านละ 1,650 บาท
ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 150 หยวน /ท่ าน/ทริป
อัตราดังกล่ าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ ถี ือหนังสือเดินทางไทยเท่ านัน้
** กรณีถือหนังสือเดินทางต่ างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครัง้ **
เงื่อนไขการให้ บริการ
1.

2.

3.

4.

การเดินทางในแต่ล ะครั ง้ จะต้ อ งมี ผ้ ูโดยสารจํ า นวน 10 ท่า นขึน้ ไป ถ้ า ผู้โ ดยสารไม่ค รบจํ านวน
ดังกล่าว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อนทุก
ครัง้ เพื่อเช็คข้ อมูลความถูกต้ องของรายการทัวร์ รวมทังไฟล์
้ บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความ
ผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้ าใช้ จา่ ยทังหมด
้
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่
พักโดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิ นได้ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้ าหัวหน้ าทัวร์ )
คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้ อง)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ

5.
6.

7.
8.

ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื ้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีนํ ้ามัน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.กระเป๋ าเดินทาง
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่ จีนแบบเดี่ยว 4 วันทําการ ท่านละ 1,650 บาท
3. กระเป๋ าเดินทางในกรณีที่นํ ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินนํ ้าหนัก
ตามสายการบินกําหนด
4. ค่าทําหนังสือเดินทาง
5. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซัก
รี ดฯลฯ
6. ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
7. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 150 หยวน /ท่าน/ทริ ป หัวหน้ าทัวร์ ไทยแล้ วแต่ดลุ พินิจ
และความพึงพอใจในการบริการของท่าน

หมายเหตุ
1.
2.

3.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไข
ได้
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่
สงบทางการเมือง, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ความเจ็บป่ วย,
ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้ น
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ ยวจะสิน้ สุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถื อว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่
รับผิดชอบค่าบริการที่ทา่ นได้ ชําระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น

4.

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สํารองที่นงั่ บน
เครื่ อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม
6. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ
ปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง
การบริ ก ารจากสายการบิน บริ ษัท ฯขนส่ง หรื อ หน่ว ยงานที่ ใ ห้ บริ การ บริ ษั ทฯจะดํ าเนิ นโดยสุด
ความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สําหรับค่าบริการนันๆ
้
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้ คําสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทนบริ ษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และ
ความผิ ดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มี การคืน เงิ นใดๆทัง้ สิ น้ แต่ทัง้ นี ท้ างบริ ษัท ฯจะจัดหา
รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
10. ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนันทางบริ
้
ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น

สาหรั บผู้ท่ มี ีความประสงค์ ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสาหรั บผู้ท่ ถี ือพาสสปอร์ ตไทย
**ยื่นวีซา่ เดี่ยวค่าบริการดังนี ้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทําการ 2,775 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
รูปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื ้นหลังขาวเท่านัน**
้
และต้ องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรื อรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ ามสวมเสื ้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื ้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้ าราชการ
- ต้ องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้ องหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ารวมถึงใบหูทงั ้ 2 ข้ าง
- ไม่สว่ มเครื่ องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
3. สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทําเรื่ องแจ้ ง เข้ า -ออก หรื อ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านัน้
ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซา่
4. สําเนาทะเบียนบ้ าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา

- กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี บริ บรู ณ์ ต้ องแนบสูติบตั รตัวจริ ง , สําเนาสูติบตั รและสูติบตั รของเด็กฉบับ
แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ มได้ ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดา มารดา ต้ องแนบหนังสืออนุญาตให้ เดินทาง
ข้ อมูลจริ งเกี่ ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่
ติดต่อ ได้ ในกรณี ฉุกเฉิ ง หมายเลขโทรศัพ ท์ บ้าน ที่ ทํา งาน และของญาติ โปรดรั บทราบว่า หาก
สถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการ
โทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซ่า ดังนันกรุ
้ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้
บริษัททัวร์ อย่างน้ อย 5-7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทําความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสาร
เพิ่มเติมหรื อเปลี่ ยนระเบียบการยื่ นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ ของสถานทูต และบางครั ง้ บริ ษัททัวร์ ไม่
ทราบล่วงหน้ า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทําวีซ่า
ท่านจะต้ องรับผิดชอบ
9. ในการอนุญาตให้ เข้ า-ออกเมืองด้ วยตนเอง เนื่องจากบริ ษัททัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้ นวีซ่า
ในรายละเอี ยด / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทํ าบัตรหายใน
ระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให้ ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ
ทํางานในประเทศไทยเท่านัน้
- หากไม่ได้ ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วย
ตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีท่ ที างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้

1.
2.

หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 1,750 บาท
ยกเว้ น แคนาดา บราซิล และอาร์ เจนตินา่ (กรุณาเชคราคาอีกครัง้ )
- เอกสารที่ต้องเตรี ยม
1.พาสปอร์ ต ที่มีอายุการใช้ งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน ต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตรา
เข้ า-ออกอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พื ้นหลังขาวเท่านัน]
้
และต้ องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรื อรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ ามสวมเสื ้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื ้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้ าราชการ
- ต้ องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้ องหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ารวมถึงใบหูทงั ้ 2ข้ าง
- ไม่สว่ มเครื่ องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา

3.
4.
5.
6.

ใบอนุญาตการทํางาน
หนังสือว่าจ้ างในการทํางาน
สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน
กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับ
ร้ านที่แปล
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
2. นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารูปถ่ายที่มีวิวด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทําวีซา่
4. นํารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรื อรูปที่พริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้ า
ยื่นวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้ จา่ ยเพิ่มท่านละ 1,125 บาท
[ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์ เอสโทเนียไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ ]

**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่
แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
ประกาศเนื่องจากสภาวะนํ ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ ้น ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี นํ ้ามันขึ ้นใน
อนาคต ซึง่ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี นํ ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME...............................................................................
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หม้ าย
หย่า
ไม่ได้ จดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคูส่ มรส ..............................................................................................................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์..............................................................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...............................................................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.....................................................................................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...............................................................................................................
ตําแหน่งงาน.......................................................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.......................................................................................................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ท่ถี ูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่
ไม่เคย
เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ......................................……......................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ............................................................................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ...................................................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................
RELATION....................................................................................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................
RELATION....................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริ ง** ถ้ าเอกสารส่งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ครบ ทางบริ ษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ ทา่ น
เกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

