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ล่องเรือสาราญ ระดั บ 5 ดาว CENTURY SUN CRUISE
ชมทัศนียภาพงดงามสองฝั่งแม่น้าแยงซี เกียง
อลังการ์เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าปา ยิ่งใหญ่ระดับโลก
หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว และ หงหยาต้ง
เมนูอาหาร สุก้ ีหม้อไฟฉงชิ่ง
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พฤศจิ กายน – ธันวาคม 2561

กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ฉงชิ่ ง
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย
สมายล์ โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางไป นครฉงชิ่ ง โดยเทีย่ วบินที่ WE 684 บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเจียงเป่ ย นครฉงชิง่ เมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ทีม่ ฐี านะเทียบเท่า
มณฑล (อีก 3 นครคือ ปั กกิง่ ,เทียนจิน และเซีย่ งไฮ้) เป็ นเมืองท่าริมแม่น้ําแยงเซีเกียงมาแต่โบราณ ตัว
เมืองตัง้ อยู่ระหว่างแม่น้ําแยงซี และแม่น้ําเจียหลิงเจียง ถูกขนานนามว่า เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก
ปั จจุบนั เป็ นเมืองอุตสาหกรรมหนัก หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋ าสัมภาระแล้ว .....
นําท่านไปยังภัตตาคาร ...... นําท่านชม หมู่บ้านโบราณฉื อชี่โข่ว เป็ นหมูบ่ า้ นทีม่ ชี นเผ่ากลุ่มน้อย
หลากหลายเชือ้ ชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้านเรือนภายในหมูบ่ า้ นคงรูปแบบของสถาปั ตยกรรมจีนดัง้ เดิมไว้
อิสระให้ท่านสัมผัสกลิน่ อายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง เลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกหรือของฝาก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1)
หลังอาหารนําท่านลงเรือและพักผ่อนในเรือสําราญ CENTURY SUN CRUISE ระดับ 5 ดาว
http://www.centuryrivercruises.com/en/fleet-sun-info.html
ล่องแม่น้าแยงซี เกียง – พักผ่อนชมธรรมชาติ และร่วมกิ จกรรมสังสรรค์บนเรือ หรือเลือกซื้อ
ออปชันเมื
่ องเฟิ งตู – เจดียส์ ือเป่ าไจ้ – ร่วมงานเลี้ยงรับรอง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ (2) นํ าท่านล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ํ าแยงซีเกียง
ผ่านชมช่องแคบซานเสียซึง่ มีความยาว 192 กิโลเมตร ประกอบด้วยช่องแคบ ฉวีถงั เสีย, อูเสีย และซีหลิง
เซีย โดยมีจุดเริม่ ต้นที่ เมืองไป๋ ตี้เฉิง อําเภอเฟิ่ งเจีย่ มณฑลเสฉวน และสิน้ สุดทีด่ ่านหนันจิน เมืองอีช๋ าง
มณฑลเจียงซี ระว่างเส้นทางล่องเรือท่านจะได้สมั ผัสทัศนียภาพของธรรมชาติของฝั ง่ แม่น้ํ าแยงซีเกียง
อันแสนงดงาม และแวะเทีย่ วชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วของแต่ละเมือง เรือจะแล่นผ่านเมืองเฟิ งตู หรือเมืองผี…
อิ สระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อออปชันเที
่ ่ยวชมเมืองเฟิ งตู
Option : เที่ ยวชมเมืองเฟิ งตู เป็ นเมืองขนาดกลางตัง้ อยู่ระหว่างอําเภอหวันเซี
่ ยน สร้างขึน้ ในสมัย
ราชวงศ์หมิง ตามความเชื่อในลัทธิเ ต๋าและพุทธศาสนาของคนจีนในสมัยนัน้ โดยจําลองเป็ นเมืองนรก
เพื่อสังสอนให้
่
คนเข้าใจในเรือ่ ง บาปบุญคุณโทษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ (3)
นํ า ท่ า นเที่ย วชม เจดี ย์สื อ เป่ าไจ้ ตัง้ อยู่ท างตอนเหนื อ ของแม่น้ํ า แยงซีเ กีย งในฉงชิ่ง สร้า งในสมัย
ราชวงศ์หมิง ภายในเจดียโ์ บราณสูง 12 ชัน้ ทําจากไม้และเชื่อมต่อกันโดยไม่ใ ช้ตะปู ปั จจุบนั วัดถูกล้อม
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ด้วยเขือ่ นขนาดเล็กเนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนซานเสีย จึงทําให้ระดับนํ้าสูงขึน้ และไป
ทําลายบริเวณของวัด เขื่อนขนาดเล็กจึงเอาไว้เพื่อป้ องกันไม่ให้วดั ได้รบั ความเสียหายนัน่ เอง จากนัน้
เดินทางกลับขึน้ สู่เรือเพื่อร่วมกิจกรรมทีท่ างเรือจัดไว้สาํ หรับนักท่องเทีย่ ว .....
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ (4) ร่วมงานเลี้ยงรับรองจากกัปตันเรือและทีมงานลูกเรือ
สนุกสนานกับกิจกรรมสังสรรค์และชมการแสดงซึง่ ทางเรือจัดไว้ตอ้ นรับ นอนหลับพักผ่อนบนเรือสําราญ
CENTURY SUN CRUISE
ล่องเรือแม่น้าแยงซีเกียง – ช่องแคบฉวีถงั เสีย – อิ สระพักผ่อนบนเรือหรือเลือกซื้อออปชัน่
เมืองโบราณไป๋ตี้เฉิ ง , ช่องแคบอูเสีย, เสิ นหนงชี , และซีหลิ งเสีย – งานเลี้ยงอาลา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ (5) ชมทัศนียภาพแม่น้ําแยงซีเกียงโดยเรือจะแล่นผ่าน
ช่องแคบฉวีถงั เสีย ซึง่ มีความกว้าง 150 เมตร และมีความยาวเพียง 8 กิโลเมตร ตลอดสองฝั ง่ เป็ นภูเขา
สูงประมาณ 1,000-1,500 เมตรสวยงาม และดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวด้วย เนื่องจากทางทิศ
ตะวันตกของช่องแคบ ที่มชี ่อื ประตูขุยเหมินนัน้ กระแสนํ้ าบริเวณนี้ค่อนข้างเชี่ยวกราก ต้องใช้กําลังใน
การนําเรือแล่นฝ่ ากระแสนํ้า ใช้เวลาในการล่องผ่านช่องแคบนี้เพียง 30 นาที
อิ สระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อออปชันเที
่ ่ยวชมเมืองโบราณไป๋ตี้เฉิ ง
Option : ชมเมืองโบราณไป๋ตี้ เฉิ ง หรือเรียกอีกชื่อว่า เมืองจักรพรรดิขาว อยู่ในเขตอําเภอเฟิ่ งเจีย
ตัง้ อยู่ทางตอนเหนือของปากช่องแคบฉวีถงั เสีย บนยอดเขาสูงกว่า 750 เมตร ตามตํานานกล่าวว่า ไป๋ ตี้
เฉิงสร้างในปลายสมัยราชวงศ์ฮนตะวั
ั ่ นออกเมื่อกงซุนซู่ยดึ ได้แคว้นสู่ (มณฑลเสฉวน) แล้วได้สร้างเมือง
บนภูเขา เมืองนัน้ มีไอนํ้าสีขาวกระจายออกมาจากบ่อนํ้าและไอนํ้ านัน้ มีลกั ษณะเหมือนมั งกร จึงเรียกว่า
ไป๋ ตี้ ( มังกร หมายถึง กษัต ริย์ และมีประวัติว่าขุนนางกงซุนซู่ต ัง้ ตัว เป็ นกษัต ริย์ใ นสมัยราชวงศ์ฮ นั ่
ตะวันออก) ที่ตงั ้ ของเมืองล้อ มรอบด้ว ยนํ้ า 3 ด้าน และภูเขาอยู่ด้านซ้าย ภายในเมืองโบราณแห่งนี้
ประกอบด้วยวัดอู่หวั , ตําหนักหมิงเหลียง และศาลาชมดาว รูปแบบสถาปั ตยกรรมผสมผสานระหว่าง
ราชวงศ์หมิง และชิง นอกจากนี้ยงั มีรปู เคารพของหลิวเป่ ย,จูเกอะเหลียง, กวนอู, จางเฟ่ ย ในยุคสามก๊ก
ประดิษฐานอยูท่ น่ี ่ดี ว้ ย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ (6)
เรือล่องผ่าน ช่องแคบอูเสีย ซึง่ เป็ นช่องแคบใหญ่อนั ดับหนึ่งในบรรดาช่องแคบของแม่น้ําแยงซีเกียง มี
ความยาว 42 กิโลเมตร ตัง้ อยูบ่ ริเวณภูเขาหวูซาน มีทศั นียภาพโดดเด่นเป็ นพิเศษ สองฝั ง่ แม่น้ํามีแนว
เขา ทีม่ ลี กั ษณะเหมือนนําก้อนหินจัดวางเป็ นชัน้ ๆ อย่างมีระเบียบ และมียอดเขา 12 ลูกตัง้ ตระหง่านอยู่
สองฝั ง่ .....จากนัน้ นําท่านลงเรือเล็กเพื่อชมความงามของ เสิ นหนงชี หรือธารนํ้านางฟ้ า เป็ นช่องแคบ
ทีต่ งั ้ อยูท่ างใต้ของแม่น้ําแยงซีเกียง สองฝั ง่ ข้างทางเป็ นป่ าทึบและหน้าผาสูงชัน้ ฝั ง่ ตรงข้ามเป็ นเทือกเขา
นางฟ้ า จึงได้ถูกขนานนามว่า ธารนํ้านางฟ้ า
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จากนัน้ นํ าท่านกลับไปยังเรือสําราญโดยเรือจะแล่นผ่าน ช่ องแคบซี หลิ ง ซึ่งเป็ นช่องแคบที่สามแต่เป็ น
ช่องแคบที่มคี วามยาวที่สุด 1 ใน 3 ของช่องแคบต่างๆในแม่น้ํ าแยงซีเกียง และเป็ นช่องแคบที่ล่องเรือ
ค่อนข้างยาก เนื่องจากเป็ นบริเวณทีม่ เี กาะแก่ง หินโสโครก อยูใ่ นลํานํ้าค่อนข้างมาก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ (7) พร้อมร่วมงานเลีย้ งอําลาจากทางเรือ
เขื่อนซานเสียต้าปา – อาลา CENTURY SUN CRUISES – รถไฟความเร็วสูง – ฉงชิ่ ง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ (8) นํ าท่านขึน้ จากเรือเพื่อ ชมโครงการ เขื่อนซานเสียต้ า
ป้ า หรือ เขื่อนสามผา หรือเขื่อนสามหุบเขา (Three Gorges multipurpose water control project)
เขื่อนยักษ์ระดับโลก ทีไ่ ด้รบั การรับรองจากกินเนสบุ๊ค เป็ นเขื่อนเอนกประสงค์สร้างขวางกัน้ แม่น้ําแยงซี
เกียง สันเขื่อนมีความยาว 3,035 เมตร สูง 185 เมตร สามารถเก็บกักนํ้ าได้ 39.3 ล้านลูกบาศก์เมตร
ช่องระบายนํ้าของเขือ่ นยาว 483 เมตร มีประตูให้เรือผ่าน 5 ชัน้ และเขื่อนนี้ถูกสร้างให้รบั แรงสันสะเทื
่
อน
จากแผ่นดินไหว ได้ถงึ 7 ริกเตอร์ โดยปั จจุบนั ผลิตกระแสไฟฟ้ าส่งให้พน้ื ที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน และ
ช่วยป้ องกันนํ้าท่วมสองฝั ง่ แม่น้ําแยงซีเกียง จากนัน้ เดินทางไปเมืองอีช๋ าง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
นําท่านไปยังสถานีรถไฟเมืองอีช๋ าง เพื่อเดินทางกลับฉงชิง่ โดยรถไฟความเร็วสูง
ออกเดินทางโดยขบวนรถที่ (ใช้เวลาประมาณ 4 ชัวโมง
่ 30 นาที) พักผ่อนอิรยิ าบถ
*** ทุกท่านต้องดูแลกระเป๋ าเดินทางด้วยตัวเอง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง ***
เดินทางถึงสถานีรถไฟฉงชิง่ แล้ว นําท่านไปยังภัตตาคาร
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (10)
นําท่านเดินทางเข้าทีพ่ กั LE MERIDIEN CHONGQING NAN’AN ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
ฉงชิ่ ง – มหาศาลาประชาคม (ถ่ายรูปจากด้านนอก) – หงหยาต้ง – ถนนคนเดิ นเจี่ยฟ่ างเป่ ย –
กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (11) นําท่านไปยังมหาศาลาประชาคมหรือต้าหลีถ่ งั มหาศาลา
ประชาคม นี้สร้างขึน้ ในปี พ.ศ. 2494 โดยจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งถูกจําลองแบบมาจากหอฟ้ าเทียนถานที่
เมืองปั กกิง่ เป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์ของนครฉงชิง่ ปั จจุบนั ใช้ เป็ นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏรและเป็ นโรง
ละคร ...ชมและถ่ายรูปบริเวณภายนอกมหาศาลาประชาคม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12) เมนูสุกห้ี ม้อไฟฉงชิง่
นําท่านไปยัง ถนนคนเดิ นเจี่ยฟ่ างเป่ ย ตัง้ อยูบ่ ริเวณอนุสาวรียป์ ลดแอก ซึง่ สร้างขึน้ เพื่อรําลึกถึงชัยชนะ
ในการทําสงครามกับญีป่ ่ นุ แต่ปัจจุบนั กลายเป็ นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไป
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16.15 น.
18.35 น.

ด้วยร้านค้า กว่า 3,000 ร้านอาหาร ช้อปปิ้ งมอลล์ขนาดใหญ่ ให้ท่านอิสระเดินชมและช้อปปิ้ งสินค้า .....
ได้เวลาสมควร นําท่านไปยังสนามบิน
ออกเดินทางกลับโดยเทีย่ วบินที่ WE 685 บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
**********************************************

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) พฤศจิ กายน – ธันวาคม 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตงั ้ แต่ 2 - 11 ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 2 คน

พักเดี่ยว

16-20 พฤศจิ กายน 2561

27,999

27,999

9,000

30 พฤศจิ กายน – 4 ธันวาคม

27,999

27,999

9,000

14-18 ธันวาคม

27,999

27,999

9,000

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป กลับกรุงเทพฯ - ฉงชิง่ - กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์
2.
ค่าทีพ่ กั บนเรือสําราญ ระดับ 5 ดาว 3 คืน และ โรงแรมทีฉ่ งชิง่ 5 ดาว 1 คืน(ห้องละ 2 ท่านต่อห้อง)
3.
ค่าอาหาร 12 มือ้ ตามรายการ
4.
ค่ารถนําเทีย่ วตามรายการ
5.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
6.
ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทําการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
7.
ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชือ้ เพลิง
8.
ค่าประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระส่วนทีเ่ กินจาก 20 กิโลกรัม ** สายการบินเป็ นผูแ้ จ้งราคานํ้าหนักส่วนทีเ่ กิน*
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครือ่ งดื่ม นอกจากรายการ
3. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และพนักงานขับรถ คนละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน (10 หยวน x 2 คน x 5 วัน = 100 หยวน)
/ หัวหน้าทัวร์ คนละ 50 บาทต่อคนต่อวัน
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ค่าทําหนังสือเดินทาง / ค่าทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้ อื หนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และ ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1.
หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
2.
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.
รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่ านัน้
,หน้ าตรง, เห็นใบหู, ห้ามยิ้ ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ, ไม่
สวมแว่นตาดา และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิ มต้องเปิ ดให้เห็นใบหน้ า
4.
สําหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสําเนา
หน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุด (กรณีวซี ่าจีนอยูใ่ นหนังสือเดินทางเล่มเก่า
ขอสําเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุด
แนบมาด้วย)
5.
สําหรับผูท้ ถ่ี อื หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรือ่ งแจ้ง เข้า -ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้ ก่อน
การส่งเอกสารยืน่ วีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศ
จีนด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีส่ ถานทูตจีน
6.
เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตาม
ความเป็ นจริงเกีย่ วกับ สถานทีศ่ กึ ษา สถานทีทาํ งาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีอ่ ยูท่ ท่ี าํ งาน ญาติทต่ี ดิ ต่อได้
ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น หมายเลขโทรศัพท์ทท่ี าํ งาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรด
รับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่ มีปัญหา
(สถานทูตมีการโทรศัพท์ส่มุ ตรวจทุกวัน)
7.
กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ( อายุต่าํ กว่า 20 ปี ) ต้องแนบสําเนาสูตบิ ตั ร
8.
กรณีทเ่ี ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มบี ดิ า
มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็ นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อําเภอ ทีท่ ่านอาศัยอยู่
9. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือ
เปลีย่ นระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ ์ของสถานทูต และ บางครัง้ บริษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
10. ผูท้ ป่ี ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างการ
เดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติทท่ี ํางานในประเทศไทย

CHN YAN5D(WE)NOV-DEC

7

และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้
หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไป
ดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เอกสารทีต่ อ้ งเตรียมสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 พาสปอร์ตตัวจริง ทีม่ อี ายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 ใบอนุญาตการทํางาน
 หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
 สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
12. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รบั ทําวีซ่าให้ท่านในกรณีดงั ต้องไปนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีด่ ูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 นํารูปถ่าย ทีม่ วี วิ ด้วยหลัง ทีถ่ ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า รูปถ่ายทีเ่ ป็ นกระดาษสติก
เกอร์ หรือ รูปทีพ่ ริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
13. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยูใ่ นค่าทัวร์แล้วซึง่ เป็ นการขอปกติ 4 วันทําการ หากท่านใดยื่นขอวีซ่า
ล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิม่ 1,050 บาท หากกรณีด่วนทีส่ ุด 1 วัน 1,650
บาทต่อท่าน
14. กรณีวซี ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ต้องชําระค่าธรรมเนียมการดําเนินการเล่ม
ละ 500 บาท สําหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สําหรับการยื่นด่วน ให้กบั ศูนย์บริการยืน่ ขอวีซ่าของสถานทูต
จีน
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาวางเงิ นมัดจาท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล) โดยการโอนเข้าบัญชี
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9207
2. ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 21 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
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เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1. คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) มีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1. รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศ
เปลีย่ น แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2. เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทัง้ หมด
หรือบางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการ
บิน และปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
4. ค่าบริการทีท่ ่านชําระเป็ นการชําระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาํ ระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
5. กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทัง้ สิน้ ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจําคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะ
สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อน
6. สาหรับท่ านที่ จะออกบัตรโดยสารเครื่องบิ นภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ
กรุณาแจ้งบริ ษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดิ นทางได้หรือไม่ หากท่าน
ออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริ ษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิ ก บริ ษทั ฯไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1. ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งของกรุ
ั่
๊ป เป็ นไปโดย
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สายการบินเป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และ
ได้ดาํ เนินการ ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจเต็ม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดิ นทางเป็ นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่
หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วาม
จําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
ความรับผิ ดชอบ บริษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทีย่ ว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทีย่ วในต่างประเทศซึง่
ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การ
จลาจล เปลีย่ นแปลงเที่ยวบินหรือกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทัง้
ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ ฯลฯ หรือ
ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย
หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ

