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เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. ขึน้เรือส ำรำญ(ก่อนเวลำ 20.00 น. ลงเรือท่ีท่ำเรือเฉ่ำเทียนเหมนิ(CHAOTIANMEN)ฉงชิ่ง) 
วนัท่ี 2.  ลอ่งแมน่ ำ้แยงซีเกียง - เมืองเฟิงต(ูเมืองผี) - งำนเลีย้งตอ้นรบั 
วนัท่ี 3.  ลอ่งแมน่ ำ้แยงซีเกียง - ชวีถงัเสีย - อเูสีย - เส่ียวซำนเสีย(ลงเรือเลก็) - ซีหลงิเสีย - งำนเลีย้งอ ำลำ 
วนัท่ี 4.  เข่ือนซำนเสียตำ้ปำ้ (รวมรถแบตเตอรี่) – อ๋ีชำง(จบทรปิ) 
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วันที ่1 
ขึ้นเ รือส าราญ(ก่อนเวลา 20.00 น.  ลงเ รือที่ท่า เ รือเ ฉ่าเทียนเหมิน
(CHAOTIANMEN)ฉงช่ิง)(รวมรถรับจากสนามบินส่งทา่เรือ) 

20.00 น. คณะพรอ้มกันท่ี ท่ำขึน้เรือ  YANGTZE  GOLD CRUISES ท่ีท่ำเรือเฉ่ำเทียนเหมิน  ลกูคำ้ท ำกำรเชคอินเพ่ือขึน้เรือตำม
ค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ท่ีเรือ (กรุณำมำถึงท่ำเรือเพ่ือเช็คอินขึน้เรือก่อนอย่ำงนอ้ย 2-3 ชั่วโมง) 
 (ไมร่วมคำ่รถรบัลกูคำ้จำกสนำมบนิมำสง่ท่ีท่ำเรือเฉ่ำเทียนเหมนิ คำ่ใชจ้่ำยประมำณ 800-1,500 บำท)    

 หมายเหตุ : 
วันอังคารเป็น YANGTZE  GOLD CRUISES NO.3 
วันพุธเป็น YANGTZE  GOLD CRUISES NO.6 
วันพฤหัสบดเีป็น YANGTZE  GOLD CRUISES NO.2 
วันศุกรเ์ป็น YANGTZE  GOLD CRUISES NO.5 
วันเสารเ์ป็น YANGTZE  GOLD CRUISES NO.7 
วันอาทติยเ์ป็น YANGTZE  GOLD CRUISES NO.8 

 

 
ทีพั่ก พักเรือส าราญ  YANGTZT  GOLD CRUISES 

วันที ่2 ล่องแม่น า้แยงซีเกียง - เมืองเฟิงตู(เมืองผี) - งานเลีย้งต้อนรับ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
 แวะชม เมืองเฟิงตู ซึ่งมีฉำยำว่ำเป็น (เมืองผี) ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น ำ้ ซึ่งสรำ้งขึน้สมยั รำชวงศถ์ังประมำน1300 ปี ก่อน 

มำถึงสมยัรำชวงศซ์่ง เม่ือ 900  ปีท่ีผ่ำนมำ มีนำยอ ำเภอแซ่ หวำง “王”  และนำยอ ำเถอ แซ่เหยียน “阎” เคยมำอยู่ท่ี

เมืองเฟิงต ูแตค่นท่ีบนัทึก จดประวตัิกำรเมืองเฟิงต ูจดแซ่ทัง้สองสลบักัน เลยเป็น 阎王-พยำยม ดงันัน้ชำวเมืองเฟิงต ู
จึงผดิตำมผดิ สรำ้งเป็นเมืองนรก ตำมควำมเช่ือของศำสนำเต๋ำขึน้มำ ซึ่งมียมทูต ผูต้รวจสมดุบญัชีรำยช่ือของวิญญำณ 
ขำ้มสะพำนจ ำใจ ใหไ้ปดวูำ่ตอนท่ีเรำมีชีวติอยู่ในโลกมนษุยน์ัน้เคยท ำเร่ืองชั่วดีอะไรบำ้ง? และใหก้ินน ำ้ชำขีลื้มก่อนมำเกิด
ใหม ่ซึ่งเป็นกำรสอนใหค้นเรำควรท ำแตส่ิง่ดีๆ ไมง่ัน้ก็จะตอ้งตกนรก ถกูลงโทษทรมำน 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ 

 
 

หลงัจำกเรือแล่นออกจำกท่ำ ใหท้่ำนไดช้มทิวทัศนบ์ริเวณสองฝ่ังแม่น ำ้ ใหท้่ำนอิสระหรือร่วมกิจกรรมต่ำงๆบนเรือตำม
อธัยำศยั เรือแลน่ผำ่น  เจดียสื์อเป่ำไจ ้โครงสรำ้งลกัษณะสถำปัตยกรรมคลำ้ยเจดีย ์ท ำจำกไมแ้ละเช่ือมต่อกันโดยไม่ไดใ้ช้
ตะปเูลย มี 12 ชัน้ สงูประมำณ 56 เมตร ซึ่งนบัเป็นสิง่มหศัจรรยท่ี์ถกูจดัอนัดบัไวว้่ำเป็น 1 ใน 8 สิ่งมหัศจรรยข์องโลกก็ว่ำ
ได ้

 รายการสือเป่าไจ้ เป็นรายการขายออฟช่ัน หากจ านวนคนบนเรือครบ 50 ท่านขึน้ไป ทางเรือจะจอดและเทีย่ว
พร้อมกัน  หากไม่ถึง 50 ท่าน จะแล่นผ่านไม่จอดชม หากท่านใดสนใจ สามารถตดิต่อได้ที ่LOBBY ราคา 290 
หยวนต่อท่าน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
 พบกบักำรเลีย้งตอ้นรบัจำกกปัตนัเรือ และเหลำ่กลำสีเรืออย่ำงอบอุ่นและชมกำรแสดงบนเรือ 

ทีพั่ก พักเรือส าราญ  YANGTZT  GOLD CRUISES  
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วันที ่3 
ล่องแม่น า้แยงซีเกียง - ชวีถังเสีย - อูเสีย - เสี่ยวซานเสีย(ลงเรือเล็ก) -  
ซีหลิงเสีย - งานเลีย้งอ าลา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
 เรือแลน่ผำ่น เมืองโบราณไป๋ตีเ้ฉิง หรือเรียกวำ่ เมืองจกัรพรรดขิำว อยู่ในเขตอ ำเภอเฟิงเจีย ตัง้อยู่ทำงตอนเหนือของปำก

ช่องแคบฉวีถงัเสีย บนยอดเขำสงูกวำ่ 750 เมตร ท่ีตัง้ของเมืองลอ้มรอบดว้ยน ำ้ 3 ดำ้น และภูเขำอยู่ดำ้นซำ้ย ภำยในเมือง
โบรำณแห่งนีป้ระกอบดว้ยวัดอู่หัว, ต ำหนักหมิงเหลียง และศำลำชมดำวรูปแบบสถำปัตยกรรมผสมผสำนระหว่ำง
รำชวงศห์มงิ และชิง นอกจำกนีย้งัมีรูปเคำรพของหลวิเป่ย,จเูกอะเหลียง, กวนอ,ู จำงเฟ่ย ในยคุสำมก๊ก 

 (รายการเมืองโบราณไป๋ตีเ้ฉิงนี้เป็นรายการออฟช่ัน หากจ านวนคนบนเรือครบ 50ท่านขึน้ไป ทางเรือจะจอด
และเทีย่วพร้อมกัน  หากไม่ถึง 50 ท่าน  จะแล่นผ่านไม่จอดชม  ท่านใดสนใจ สามารถติดต่อ LOBBY ช้ันสอง  
ราคา290 หยวนต่อท่าน) 

 

 
เรือจะแลน่ผำ่นเขตทิวทศัน ์ช่องแคบชวถัีงเสีย(ช่องแคบท่ียิ่งใหญ่ ตระกำรตำ) ชึ่งเป็นช่องแคบท่ีมีควำมยำวสัน้ท่ีสดุเพียง 
8 กิโลเมตร และเป็นช่องแคบท่ีดึงดดูใจนักท่องเท่ียวพอสมควรโดยเฉพำะประตขูยุเหมินบริเวณนีก้ระแสน ำ้จะไหลเช่ียว
กรำกมำกเน่ืองจำกน ำ้ท่ีมีหนำ้กวำ้งกวำ่หนึ่งกิโลเมตรและถกูบีบใหไ้หลผำ่นท่ีประตขูยุเหมนิเพียง 300 เมตรเท่ำนัน้ ทัง้ทำง
น ำ้ยงัหกัสอกไมเ่ห็นทำงน ำ้ เรือตอ้งกลบัล ำอย่ำงกระทนัหนั โดยเฉพำะในอดีตเรือส  ำรำญตอ้งฝ่ำด่ำนอันแข็งแกร่งนีไ้ปให้
ไดด้ว้ยควำมปลอดภยั(เปรียบนยัดงัคนเม่ือพำนพบอุปสรรคในชีวิตแลว้ตอ้งอย่ำทอ้ถอยหรือยอมแพท่ี้จะฝ่ำฟันไปใหพ้น้) 
และเรือจะแลน่ผำ่น ช่องแคบอเูสีย มีควำมยำวประมำณ 42 กิโลเมตร เป็นช่องแคบยำวอันดบัสองในบรรดำช่องแคบของ
แม่น ำ้แยงซีเกียง ซึ่งเป็นช่องแคบม่ีมีฉำยำว่ำ “อูเสีย” เป็นช่องแคบท่ีงำมสง่ำ โดยท่ีสองฟำกฝ่ังจะมีแนวภูเขำหินผำ
สลบัซับซ้อนท่ีมีลกัษณะเหมือนหินวำงเรียงรำยกันเป็นชั้นอย่ำงมีระเบียบ ก่อให้เกิดทัศนียภำพท่ีโดดเด่นสวยงำมเป็น
พเิศษ ชมควำมสวยงำมของยอดเขำ 72 ยอด โดยเฉพำะยอดเขำนำงฟ้ำ อันลือช่ือ เช่ือกันว่ำ มำล่องแม่น ำ้แยงซีเกียง ไม่
เห็นนำงฟำ้ เท่ำกบัมำไมถ่ึงแมน่ ำ้แยงซีเกียง 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ห้องอาหารบนเรือ 

 น ำท่ำนลงเรือเลก็(เปล่ืยนเรือ) ชมควำมงำมของ เส่ียวซานเสีย ใหท้่ำนชมวิวตลอดระยะทำงท่ำนจะไดเ้พลิดเพลินไปกับ
ควำมงำมธรรมชำตขิองสองฟำกฝ่ังแห่งแมน่ ำ้แยงซี ทัง้ 2 ขำ้งทำง 
จำกนัน้เรือจะลอ่งแล่นสู่ ซีหลิงเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบท่ีมีขนำดยำวท่ีสดุ 1 ใน 3 ช่องแคบใหญ่นอ้ยในแม่น ำ้แยงซีเกียง มี
ควำมยำวประมำณ  70  กิโลเมตร สมยัก่อนช่องแคบซีหลิง  ถือไดว้่ำเป็นช่องแคบท่ีมีอัตรำควำมเส่ียงสงูท่ีสดุในกำรแล่น
เรือ เน่ืองจำกมีทัง้หินแก่งและหินโสโครกท่ีนับไม่ถว้น แต่หลงัจำกท่ีไดส้รำ้งเข่ือนขึน้ แก่งหินบริเวณช่องแคบแห่งนีไ้ดถู้ก
ท ำลำยไปเสียสว่นใหญ่ อีกทัง้ระดบัน ำ้ไดเ้พิม่สงูขึน้จำกเดมิ จึงท ำใหอ้ปุสรรคกำรเดนิเรือสะดวกขึน้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
 **พบกบักำรเลีย้งอ ำลำจำกกปัตนัเรือ และเหลำ่กะลำสีเรือ **  

 
ทีพั่ก พักเรือส าราญ  YANGTZT  GOLD CRUISES  

วันที ่4 เขื่อนซานเสียต้าป้า (รวมรถแบตเตอรี่) - อี๋ชาง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
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น ำท่ำนขึน้ฝ่ังท่ีเมืองอ๋ีชำง เมืองอี๋ชาง ตัง้อยู่ทำงทิศตะวนัตกของมณฑลหูเป่ย และอยู่ปำกช่องแคบซีหลิงเสียของแม่น ำ้
แยงซีเกียงทำงทิศตะวนัออก  รบักระเป๋ำเดนิทำงของท่ำน  น ำท่ำนชม เขือ่นยักษ(์รวมรถแบตเตอรี่) อภิมหำโปรเจ็คระดบั
กินเนสบุ๊ค ซำนเสียตำ้ปำ้ เป็นโครงกำรท่ีใหญ่โตท่ีสดุอีกอย่ำงหนึ่งของจีน นับตัง้แต่กำรสรำ้งก ำแพงเมืองจีน มีควำมยำว
ทัง้หมด 3,035 เมตร ช่องระบำยน ำ้ยำว 483 เมตร ซึ่งสำมำรถเก็บกักน ำ้ไดถ้ึง 39.3 ลำ้นลกูบำศกเ์มตร ส่วนสนัเข่ือนสงู 
185 เมตร แบง่ออกเป็น 5 สว่น กลำ่วคือ 2 สว่นส ำหรบัผลติกระแสไฟฟำ้ ซึ่งสำมำรถผลิตพลงังำนกระแสไฟฟ้ำส่งใหพื้น้ท่ี 
1 ใน 5 ของประเทศจีน อีก 1 สว่นส ำหรบัระบำยน ำ้ และ 2 สว่นเป็นประตสู  ำหรบัเรือแล่นผ่ำน โดยแบ่ง เป็นเรือท่ีมีระวำง
ขบัน ำ้ตัง้แต ่3000-10,000 ตนั และเรือท่ีมีระวำงขบัน ำ้นอ้ยกวำ่ 3,000 ตนั   จบทริปแพคเกจ 

 หมายเหตุ : 
- หากลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทจองต๋ัวรถไฟกลับฉงชิง่  
- หากลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทจองต๋ัวรถไฟกลับอู่ฮ่ัน 
- หากลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทเช่ารถเทีย่วต่อในเมืองอี๋ชาง 

**สามารถตดิต่อสอบถามได้กับทางเจ้าหน้าที*่* 
 

**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ** 
  

โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ทอ่งเทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ 
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อัตราค่าบริการ :  PACKAGE  CHONGQING YANGTZE GOLD CRUISES 4DAYS 3NIGHTS 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พัก 2 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

เดนิทำงเดือนกนัยำยน 15,900.- - 15,900.- 12,000.- 
เดนิทำงเดือนตลุำคม 15,900.- - 15,900.- 12,000.- 
เดนิทำงเดือนพฤศจิกำยน 13,900.- - 13,900.- 12,000.- 
เดนิทำงเดือนธนัวำคม 14,900.- - 14,900.- 12,000.- 

หมายเหตุ : 
วันอังคารเป็น YANGTZE  GOLD CRUISES NO.3 
วันพุธเป็น YANGTZE  GOLD CRUISES NO.6 
วันพฤหสับดีเป็น YANGTZE  GOLD CRUISES NO.2 
วันศุกรเ์ป็น YANGTZE  GOLD CRUISES NO.5 
วันเสารเ์ป็น YANGTZE  GOLD CRUISES NO.7 
วันอาทิตยเ์ป็น YANGTZE  GOLD CRUISES NO.8 

[บนเรือไม่มีห้องเสริมเตยีง // ราคานี้ส าหรับสัญชาตไิทยเท่าน้ัน] 
ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ)  ท่านละ 6,900.-*ราคานีร้วมรายการทัวร ์ 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวซี่า ทา่นละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและเจ้าหน้าทีบ่นเรือ แล้วแต่ดุลพินิจของทา่น  

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง * 
 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1. ช ำระเต็มจ ำนวนทนัที หลงัจำกไดร้บักำรยืนยนัหอ้งพกั 
2. ยกเลกิหลงักำรยืนยนัและช ำระเงินแลว้ เก็บคำ่ใชจ้่ำยเต็ม 100% ไม่วำ่กรณีใดๆก็ตำม 
3. ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัระยะเวลำในกำรจองและจ ำนวนหอ้งวำ่งบนเรอื 
หมำยเหต ุ
1. ส  ำหรบัผูมี้ครรภ ์กรณีอำยคุรรภเ์กิน 24 สปัดำห ์ไม่อนญุำตใหข้ึน้เรอื 
2. ส  ำหรบัเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 6 เดือน ไม่อนญุำตใหข้ึน้เรอื 
2. ลกูคำ้ตอ้งเตรยีมพำสปอรต์มำ ณ วนัเดินทำงทกุครัง้ และตอ้งมีอำยมุำกวำ่ 180 วนั นบัจำกวนัเดินทำงกลบั 
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3. บรษิัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย ไม่ว่ำกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองของไทยไม่
อนญุำตใหเ้ดินทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศจีนไม่อนญุำตใหเ้ขำ้เมือง 
4. บรษิัทฯ สงวนสทิธ์ิในกำรท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อนัเกิดจำกเหตสุดุวิสยัท่ีทำง บริษัทฯ ไม่
สำมำรถควบคมุได ้เช่น กำรนดัหยดุงำน, จลำจล, กำรลำ่ชำ้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน, กำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรม
กำรทอ่งเท่ียวใหเ้หมำะสมตำมสภำพอำกำศและฤดกูำล หรอืเกิดเหตสุดุวิสยัในกำรเดินทำง 
5. บรษิัทฯ สงวนสทิธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
6. บรษิัทฯ สงวนสทิธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำคำ่บรกิำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
7. ในโปรแกรมเวลำท่ีใชใ้นกำรเทียบทำ่เป็นเวลำไทย อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงจะแจง้ใหล้กูคำ้ทรำบก่อนเดินทำงอีก
ครัง้ 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. หอ้งพกับนเรอืส  ำรำญ 3 คืน (ตำมแบบหอ้งพกัท่ีทำ่นไดท้  ำกำรช ำระเงิน) 
2. อำหำรบนเรอืส  ำรำญ (ยกเวน้หอ้งอำหำรพิเศษ), กิจกรรมและควำมบนัเทิงบนเรอืส  ำรำญ 
3. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คำ่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและเจำ้หนำ้ท่ีบนเรอื แลว้แตด่ลุพินิจของทำ่น 
2. คำ่ทวัรเ์สรมิบนฝ่ังตำมเมืองตำ่งๆ ท่ีเรอืจอด (Shore Excursion) 
3. ตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศ,  คำ่ตั๋วรถไฟ(อ๋ีชำง-ฉงช่ิง, อู่ฮั่น) , เช่ำรถ (กรุณำสอบถำมเจำ้หนำ้ท่ีเพื่อ

เสนอรำคำอีกครัง้) 
4. รถรบัสง่ ระหวำ่ง สนำมบิน-ท่ำเรือ-สนำมบิน (หำกตอ้งกำรเช่ำ กรุณำสอบถำมเจำ้หนำ้ท่ีเพื่อเสนอ

รำคำอีกครัง้) 
5. อำหำรพิเศษท่ีทำ่นสั่งเพิ่มเติมกบัทำงเรอื 
6. คำ่แพคเกจเครื่องด่ืมบนเรอืส  ำรำญ / คำ่ WIFI 
7. คำ่ท ำหนงัสอืเดินทำง, คำ่วีซำ่ส  ำหรบัชำวตำ่งชำติ 
8. คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวัอ่ืนๆ เช่น คำ่ซกัรดี คำ่โทรศพัท ์คำ่เครื่องด่ืม ฯลฯ 
9. คำ่ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-ฉงช่ิง-กรุงเทพฯ (หำกตอ้งกำรซือ้ตั๋วเครื่องบิน กรุณำสอบถำมเจำ้หนำ้ท่ี

เพื่อเสนอรำคำอีกครัง้) 

หมายเหตุ 
1.  กำรเดินทำงในแพ็คเกจลอ่งเรอืส  ำรำญ เป็นกำรเดินทำงเอง ไม่มีหวัหนำ้ทวัร ์และรถรบัสง่น ำเท่ียว 
2.  ในกรณีท่ีลกูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศหรอืตำ่งประเทศ กรุณำติดตอ่เจำ้หนำ้ท่ีของบริษัท

ฯเพื่อเช็ควำ่ มีกำรคอนเฟิรม์กำรเดินทำงก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทำงบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
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3.  กำรช ำระคำ่บรกิำร 
3.1  กรุณำช ำระเต็มจ ำนวนเน่ืองจำก รำคำโปรโมชั่นมีหอ้งพกัในจ ำนวนจ ำกดั 
4.  กำรยกเลกิและคืนคำ่ทวัรห์ลงัจำกมีกำรช ำระเงิน 
4.1  แจง้ยกเลกิก่อนเดินทำง ทำงบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำย

ตอ่ทำงบรษิัท บรษิัทตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆ ท่ีเกิดจำกกำรยกเลกิของทำ่น 
4.2  กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บริษัทฯ 

จะพิจำรณำเลื่อนกำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนีท้่ำนจะตอ้งเสียค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่
สำมำรถเรยีกคืนได ้เช่น ค่ำตั๋วเครื่องบิน ค่ำหอ้ง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมท่ีสถำนทูตฯ เรียกเก็บ และ
คำ่ใชจ้่ำยอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ตำมจรงิ ในกรณีท่ีไม่สำมำรถเดินทำงได ้

4.3  กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออก หรือ เขำ้
ประเทศท่ีระบุไวใ้นรำยกำรเดินทำง บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคำ่ทวัรไ์ม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
ส ำคญั!! บรษิัท ท ำธุรกิจเพื่อกำรทอ่งเท่ียวเทำ่นัน้ ไม่สนบัสนนุใหล้กูคำ้เดินทำงเขำ้ประเทศท่องเท่ียว
โดยผิดกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมือง ขึน้อยู่กับกำรพิจำรณำของเจำ้หนำ้ท่ี
เท่ำนั้น ลูกค้ำทุกท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองด้วยตัวของท่ำนเอง  ทำงหัวหน้ำทัวรแ์ละ
มคัคเุทศกไ์ม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้สิน้ 

4.5  เม่ือทำ่นออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำง 
พรอ้มคณะถือวำ่ทำ่นสละสทิธ์ิ ไม่อำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงินคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซำ่เด่ียวคำ่บรกิำรดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดำ 4 วนัท ำกำร 1,800 บำท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท ำกำร 2,925 บำท  
1. หนงัสอืเดินทำงท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน และมีสภำพสมบูรณไ์ม่ช ำรุด 
2. หนงัสอืเดินทำงตอ้งมีหนำ้วำ่ง ส  ำหรบัประทบัตรำวีซำ่และตรำเขำ้-ออก อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   
 รูปถ่ำยหนำ้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขำวเทำ่นัน้**  
 และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร ์ 
 - หำ้มสวมเสือ้สขีำวเด็ดขำด เช่น เสือ้ยืดสขีำว ชุดนกัศกึษำ หรอืชุดขำ้รำชกำร 
 - ตอ้งมีอำยขุองรูปถ่ำยไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนำ้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขำ้ง 
 - ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชั่น เเวน่สำยตำ 
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3. ส ำหรบัผูท่ี้ถือหนงัสอืเดินทำงตำ่งดำ้ว จะตอ้งท ำเรื่องแจง้ เขำ้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่ำนัน้
ก่อนกำรสง่เอกสำรยื่นวีซำ่ 

4. ส ำเนำทะเบียนบำ้น และส ำเนำบตัรประชำชน ของผูเ้ดินทำง 
5. เอกสำรท่ีใหก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณำกรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทำ่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษำ  
 - กรณีเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 18 ปีบรบิูรณ ์ตอ้งแนบสติูบตัรตวัจรงิ, ส ำเนำสติูบตัรและสติูบตัรของเด็กฉบบั

แปล(โดยสำมำรถดำวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทำงพรอ้มกบับิดำ มำรดำ ตอ้งแนบหนงัสอือนญุำตใหเ้ดินทำง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถำนท่ีศึกษำ สถำนท่ีท ำงำน ต ำแหน่งงำน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท  ำงำน ญำติท่ี

ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิง หมำยเลขโทรศัพทบ์้ำน ท่ีท ำงำน และของญำติ โปรดรบัทรำบว่ำ หำก
สถำนทูตตรวจสอบไดว้่ำใหข้อ้มูลเท็จ อำจมีกำรระงบักำรออกวีซ่ำ เลม่ท่ีมีปัญหำ (สถำนทูตมีกำร
โทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสำรทุกอย่ำงตอ้งจัดเตรียมพรอ้มลว่งหนำ้ก่อนยื่นวีซ่ำ ดังนัน้กรุณำเตรียมเอกสำรพรอ้มสง่ให้
บรษิัททวัร ์อยำ่งนอ้ย 5-7 วนัท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 

8. โปรดท ำควำมเขำ้ใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำร
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงครัง้บริษัททวัรไ์ม่
ทรำบลว่งหนำ้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใชบ้ตัร APEC ในกำรเดินทำงและยกเวน้กำรท ำวีซ่ำ
ทำ่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในกำรอนญุำตใหเ้ขำ้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจำกบริษัททวัรฯ์ ไม่ทรำบกฎกติกำ กำรยกเวน้วีซ่ำ
ในรำยละเอียด / ผูใ้ช้บัตร APEC กรุณำดูแลบัตรของท่ำนเป็นอย่ำงดี หำกท่ำนท ำบัตรหำยใน
ระหวำ่งเดินทำง ทำ่นอำจตอ้งตกคำ้งอยูป่ระเทศจีนอยำ่งนอ้ย 2 อำทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสอืเดินทำงชำวตำ่งชำติ  
 - ทำงบรษิัทฯ สำมำรถขอวีซำ่ใหไ้ด ้เฉพำะชำวตำ่งชำติท่ีท ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำตกำร

ท ำงำนในประเทศไทยเทำ่นัน้ 
 - หำกไม่ไดท้  ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวีซำ่เขำ้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  เน่ืองจำกผูเ้ดินทำงจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถำนทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทำงของคนอเมรกินั จ่ำยเพิ่ม 5,550 บำท  
2.  หนงัสอืเดินทำงของคนตำ่งชำติอ่ืนๆ จ่ำยเพิ่ม  1,900 บำท 

ยกเวน้ แคนำดำ บรำซิล และอำรเ์จนตินำ่(กรุณำเชครำคำอีกครัง้) 
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- เอกสำรท่ีตอ้งเตรยีม   
1.พำสปอรต์ ท่ีมีอำยุกำรใชง้ำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน ตอ้งมีหนำ้ว่ำง ส  ำหรบัประทบัตรำวีซ่ำ และตรำ
เขำ้-ออกอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   
2.รูปถ่ำยสขีนำด 1.5 X 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขำวเทำ่นัน้] 
และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร ์ 
- หำ้มสวมเสือ้สขีำวเด็ดขำด เช่น เสือ้ยืดสขีำว ชุดนกัศกึษำ หรอืชุดขำ้รำชกำร 
- ตอ้งมีอำยขุองรูปถ่ำยไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนำ้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถึงใบหทูัง้  2ขำ้ง 
- ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชั่น เเวน่สำยตำ 

3. ใบอนญุำตกำรท ำงำน  
4. หนงัสอืวำ่จำ้งในกำรท ำงำน  
5. สมดุบญัชีธนำคำรประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตรำประทบั

รำ้นท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชำย แตส่ง่รูปถ่ำยท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยำว หรอืแตง่หนำ้ทำปำก 
2. น ำรูปถ่ำยเก่ำ ท่ีถ่ำยไวเ้กินกวำ่ 6 เดือนมำใช ้
3. น ำรูปถ่ำยท่ีมีวิวดำ้นหลงั ท่ีถ่ำยเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขำ้ง มำตดัใชเ้พื่อยื่นท ำวีซำ่ 
4. น ำรูปถ่ำยท่ีเป็นกระดำษถ่ำยสติกเกอร ์หรอืรูปท่ีพริน้ซจ์ำกคอมพิวเตอร  ์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มทำ่นละ  1,125 บำท  
 

[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบริก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดยไม่
แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศเน่ืองจำกสภำวะน ำ้มนัโลกท่ีมีกำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบินอำจมีกำรปรบัรำคำภำษีน ำ้มันขึน้ใน
อนำคต ซึ่งทำงบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคำ่ภำษีน ำ้มนัเพ่ิมตำมควำมเป็นจรงิ 
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**สถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวซ่ีาเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตำมหนำ้พำสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หย่ำ   
  ไมไ่ดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบำ้น (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
............................................................................................................................. ........................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................... .................................................................. 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตำมทะเบียนบำ้น / ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. .......................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... .......................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน................................................................................. ...................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน/สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... ........................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่ำนเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ....................................……...................... 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดนิทำงไปต่ำงประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รำยช่ือบคุคลในครอบครวัของท่ำน พรอ้มระบุควำมสมัพนัธ ์(ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ** ถำ้เอกสำรสง่ถึงบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษัิทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเตมิ  อำจท ำใหท้่ำน
เกิดควำมไมส่ะดวกภำยหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง จึงขออภยัมำ ณ ท่ีนี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเครง่ครดั) 
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