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ทัวร์ฉงชิ่ง ล่องแม่น ้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน 
โดยสำยกำรบินไทยสมำยล์ (โหลดน ้ำหนักกระเป๋ำ 20 กิโลกรมั) 

พักบนเรือส้ำรำญลำ้ใหม่ล่ำสุด Century Glory Cruise 3 คืน - พักโรงแรม 1 คืน 
ไม่เข้ำร้ำนค้ำรัฐบำล / รวม ค่ำตั๋วเครื่องบิน - ภำษีสนำมบินไทย+จนี (CN TAX) - วีซ่ำจีน (เดี่ยว) 
อัตรำนี ไม่รวม ค่ำทิปคนขับรถ - ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น และค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ไทย (รวมจ่ำย 220 หยวน ต่อทริป) 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศกึษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลกิทัวร ์ที่ระบุในรำยกำร 
ทั งหมดหลังจำกท่ำนท้ำกำรจองทัวร์แลว้ ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

ก้ำหนดกำรเดินทำงวันที่  28ต.ค.-1พ.ย. // 25-29 พ.ย. 62    รำคำเพียง 35,999.- 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - สนำมบินฉงชิ่ง - ช้อปปิ้งหงหยำต้ง - ขึ นเรือส้ำรำญ Century Glory - อิสระ
พักผ่อนบนเรือ 

วันที่2 ล่องแม่น ้ำแยงซีเกียง - เจดีย์สือเป่ำไจ้ -  เมืองเฟิงตู (เมืองผี) - งำนเลี ยงต้อนรับ 

วันที่3 ล่องแม่น ้ำแยงซีเกียง - ชวีถังเซี๋ย - อูเซี๋ย - เสินหนุงซี (ลงเรือเล็ก) - ซีหลิงเซี๋ย - งำนเลี ยงอ้ำลำ 

วันที่4 
เขื่อนซำนเสียต้ำป้ำ (รวมรถแบตเตอรี่) - อ๋ีชำง (รถไฟควำมเร็วสูง) - นั่งรถไฟควำมเร็วสูงสู่เมืองฉงชิ่ง - พัก
โรงแรม 5 ดำว 

วันที5่ 
สวนเอ่อหลิ่ง - ชมด้ำนนอก ศำลำประชำคม - พิพิธภัณฑ์สำมผำ - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่ำงเป่ย - สนำมบินฉงชิ่งเจียง
เป่ย - กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 

 
วันแรก กรุงเทพฯ - ฉงชิ่ง 

07.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ E สายการบินไทย
สมายล์  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน 

10.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฉงช่ิง สนำมบินเจียงเป่ย โดยเที่ยวบินที่ WE684 
14.50 น. เดินทางถึงเมืองฉงชิ่ง ซึ่งตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน  ในปี

ค.ศ.1937รัฐบาลพรรคกั๋วหมินตั่งได้ย้ายเมืองหลวงจากหนานจิงมาอยู่ที่ฉงชิ่ง
เป็นการชั่วคราวถึงปีค.ศ.1946 ซึ่งเป็นช่วงญี่ปุ่นรุกรานประเทศจีนและเป็น
ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง แต่เดิมนั้นฉงชิ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของ
มณฑลซื่อชวน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของ
จีนได้ประกาศให้ฉงชิ่งเป็นเขตปกครองพิเศษที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง ฉงชิ่งมีพ้ืนที่ 82,300 ตร.กม.จึงเป็นมหา
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นครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน มีประชากร30.49ล้านคน และเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางน้ า 
และทางอากาศ ที่อยู่ทางทิศตะวันตกด้วย 

น าท่านสู่ หงหยำต้ง 红崖洞 อาคารขนาดใหญ่สร้างติดกับผาภูเขา ขนานกับแม่น้ าเจียหลิง ออกแบบ
ก่อสร้างและตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุค ในอาคารประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้า
จ าหน่ายสินค้า ร้านอาหารพ้ืนเมือง ร้านน้ าชา โรงละคร ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมและเลือกซื้อสินค้า
พ้ืนเมือง 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร 
 พักบนเรือส้ำรำญหรูระดับ 6 ดำว CENTURY GLORY 

 

วันที่สอง ล่องแม่น ้ำแยงซีเกียง - เจดีย์สือเป่ำไจ้ -  เมืองเฟิงตู(เมืองผี) - งำนเลี ยงต้อนรับ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ หลังอาหารให้ท่านอิสระหรือร่วมกิจกรรมต่างๆบนเรือตามอัธยาศัย 

 หรือเลือกซื้อออฟชั่นรายการ เมืองเฟิงตู丰都 มีฉายาว่าเป็น เมืองผี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ า สร้างข้ึนสมัยราชวงศ์
ฮ่ัน เมื่อประมาน2000 ปีก่อน พอมาถึงสมัยราชวงศ์ซ่ง เมื่อประมาน 900 ปีก่อน เคยมีนายอ าเภอแซ่ หวาง 

“王”  และนายอ าเถอ แซ่เหยียน “阎” มาปกคลองที่เมืองเฟิงตู แต่ด้วยภายหลังคนที่บันทึกจดประวัติของ

เมืองเฟิงตู ไดจ้ดแซ่ทั้งสองคนสลับกัน เลยเป็น 阎 ก่อน王 ภาษาจีนสองตัวนี้รวมกัน阎王 มีความหมาย
แปลว่า“ยมบาล” ดังนั้นชาวบ้านเมืองเฟิงตู เห็นว่า ‘ผิดแล้วเลยตามผิด’จึงได้เอาเรื่องราวสร้างเป็นเมืองนรก 
ตามความเชื่อของศาสนาเต๋าขึ้นมา ซึ่งมียมทูต ผู้ตรวจสมุดบัญชีรายชื่อของวิญญาณ ข้ามสะพานจ าใจ ภาพ
ลงโทษทรมานตกนรก18ชั้น ให้คนไปดูว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นั้นเคยท าเรื่องชั่วดีอะไรบ้าง? และให้
กินน้ าชาขี้ลืมก่อนมาเกิดใหม่ ซึ่งเป็นการสอนให้คนเราควรท าแต่สิ่งดีๆ ไม่งั้นก็จะต้องตกนรก ถูกลงโทษทรมาน 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
รายการชมเมืองเฟิงตู เป็นรายการขายออฟชั่น  หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่ LOBBY ราคา 290 หยวน
ต่อท่าน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ 

จากนั้นน าท่านลงเพ่ือขึ้นรถไปชม หอสือเป่ำไจ้ 石 宝 寨 สร้างขึ้นในสมัยเฉียนหลงฮ่องเต้ราชวงศ์ชิง 
ลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายเจดีย์ หันหน้าไปฝั่งแม่น้ าหลังพิงภูเขา ทั้งหลังสร้างด้วยไม้และเชื่อมต่อกันโดย
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ไม่ได้ใช้ตะปูเลย มี12 ชั้น สูง56 เมตร ซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมที่ถูกจัดอันดับไว้ว่าเป็น 1 ใน 8 
ของโลก 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
พบกับกำรเลี ยงต้อนรับจำกกัปตันเรือ และเหล่ำกลำสีเรืออย่ำงอบอุ่นและชมกำรแสดงบนเรือ 

 พักบนเรือส้ำรำญหรูระดับ 6 ดำว CENTURY GLORY 
 
 
 
 
 
 

วันทีส่ำม ล่องแม่น ้ำแยงซีเกียง - ชวีถังเซี๋ย - อูเซี๋ย - เสินหนุงซี(ลงเรือเล็ก) - ซีหลิงเซี๋ย - งำนเลี ยงอ้ำลำ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

 ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์บริเวณสองฝั่งแม่น้ า  เรือแล่นผ่าน เมืองไป๋ตี เฉิง白帝城 หรือเรียกว่า เมืองจักรพรรดิ
ขำว อยู่ในเขตอ าเภอเฟิงเจีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของปากช่องแคบฉวี
ถังเสีย บนยอดเขาสูงกว่า 750 เมตร ที่ตั้งของเมืองล้อมรอบด้วยน้ า 3 
ด้าน และภูเขาอยู่ด้านซ้าย ภายในเมืองโบราณแห่งนี้ประกอบด้วยวัด
อู่หัว, ต าหนักหมิงเหลียง และศาลาชมดาวรูปแบบสถาปัตยกรรม
ผสมผสานระหว่างราชวงศ์หมิง และชิง นอกจากนี้ยังมีรูปเคารพของ
หลิวเป่ย,จูเกอะเหลียง, กวนอ,ู จางเฟ่ย ในยุคสามก๊ก 

รายการเมืองไป๋ตี้เฉิง เป็นรายการออฟชั่น  หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่ LOBBY ราคา 290 หยวนต่อ
ท่าน 

เรือจะแล่นผ่านเขตทิวทัศน์ ช่องแคบชวีถังเซีย๋ 瞿塘峡 ชึ่งเป็นช่องแคบที่สั้นที่สุดมีความยาวเพียง 8 

กิโลเมตร แต่เป็นช่องแคบที่มีภูเขาสองฟากฝั่งที่ยิ่งใหญ่ตระการตา โดยเฉพาะประตูขุยเหมิน夔门 สมัยที่ยัง
ไม่ได้สร้างเขื่อนบริเวณนี้กระแสน้ าจะไหลเชี่ยวกรากมาก เนื่องจากน้ าที่มีหน้ากว้างกว่าหนึ่งกิโลเมตรและถูกบีบ

ให้ไหลผ่านที่ประตูขุยเหมินเหลือแค่150 เมตรเท่านัน้ และต่อจากนั้นเรือจะแล่นผ่าน ช่องแคบอูเซี๋ย巫峡 มี
ความยาวประมาณ 45 กิโลเมตร เป็นช่องแคบยาวอันดับสองในบรรดาช่องแคบของแม่น้ าแยงซีเกียง อูเซีย๋เป็น
ช่องแคบที่งามสง่าสองฟากฝั่งจะมีแนวภูเขาหินผาสลับซับซ้อนที่เรียงรายกันเป็นชั้นๆอย่างมีระเบียบ ก่อให้เกิด
ทัศนียภาพที่โดดเด่นสวยงามเป็นพิเศษ ชมความสวยงามของยอดเขา 72 ยอด โดยเฉพาะยอดเขานางฟ้า อันลือ
ชื่อ เชื่อกันว่า มาล่องแม่น้ าแยงซีเกียง ไม่เห็นนางฟ้า เท่ากับมาไม่ถึงแม่น้ าแยงซีเกียง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลาง ณ ห้องอาหารบนเรือ 
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น าท่านลงเรือขึ้นฝั่ง แล้วเปลี่ยนเรือเล็กเพ่ือชมความงามของล้ำคลองเสินหนุง 神农溪  ตลอดระยะทาง
ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติทัง้สองฟากฝั่งแห่งสายน้ าล าธาร จากนั้นน าท่านกลับสู่

เรือส าราญ ช่วงบ่ายๆเรือจะแล่นเข้าสู่ ซีหลิงเซ๋ีย西陵峡  ซึ่งเป็นช่องแคบที่มีขนาดยาวที่สุด มีความยาว
ประมาณ70กิโลเมตร สมัยก่อนที่ยังไม่ได้สร้างเข่ือน ช่องแคบซีหลิงเป็นช่องแคบที่มีอันตรายที่สุดส าหรับการ
เดินเรือ เนื่องจากมีทั้งหินแก่งและหินโสโครกที่นับไม่ถ้วน แต่หลังจากท่ีได้สร้างเข่ือนขึ้น แก่งหินบริเวณช่อง
แคบเหล่านี้ได้ถูกท าลายไปเสียส่วนใหญ่อีกท้ังระดับน้ าก็ได้เพ่ิมสูงขึ้นมาก จึงท าให้การเดินเรือได้อย่างสะดวก 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
  ***พบกับกำรเลี ยงอ้ำลำจำกกัปตันเรือ และเหล่ำกะลำสีเรือ *** 
  พักบนเรือส้ำรำญหรูระดับ 6 ดำว  CENTURY GLORY 

 

วันที่สี่  เขื่อนซำนเสียต้ำป้ำ(รวมรถแบตเตอรี่) - อ๋ีชำง(รถไฟควำมเร็วสูง) - ฉงชิ่ง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

  น าท่านขึ้นฝั่งชม เขื่อนยักษ์ (รวมรถแบตเตอรี่)อภิมหาโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค ซานเสียต้าป้า三峡大坝 
เป็นเขื่อนที่ใหญ่โตที่สุดในโลก มีความยาวทั้งหมด 3,035 เมตร ช่องระบายน้ ายาว 483 เมตร ซึ่งสามารถเก็บ
กักน้ าได้ถึง 39.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนสันเขื่อนสูง 185 เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วน กล่าวคือ 2 ส่วนส าหรับ
ผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าส่งให้พ้ืนที่1ใน5ของประเทศจีน อีก1ส่วนส าหรับระบาย
น้ า และ 2 ส่วนเป็นประตูส าหรับเรือแล่นผ่าน โดยแบ่ง เป็นเรือที่มีระวางขับน้ าตั้งแต่ 3000-10,000 ตัน และ
เรือท่ีมีระวางขับน้ าน้อยกว่า 3,000 ตัน  
น าท่านขึ้นฝั่งที่เมืองอ๋ีชาง เมืองอ๋ีชำง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูเป่ย และอยู่ปากช่องแคบซีหลิงเสีย
ของแม่น้ าแยงซีเกียงทางทิศตะวันออก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟเมืองอ๋ีชำง นั่งรถไฟควำมเร็วสูง เพ่ือเดินทางกลับไปยัง เมืองฉงชิ่ง (ใช้

เวลาประมาณ 5 ช.ม.) 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตคาร   
 พักท่ี LE MERIDIEN CHONGQING NAN’AN HOTEL OR SAME 5* 
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วันที่ห้ำ สวนเอ่อหลิ่ง - ศำลำประชำคม(ด้ำนนอก) - พิพิธภัณฑ์สำมผำ - ถนนคนเดนิเจี่ยฟ่ำงเป่ย *  

                    **ชิมสุกี่หมำล่ำฉงชิ่ง重庆麻辣火锅*** 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 น าท่านชม สวนสำธำรณะเอ๋อหลิ่ง จากนั้นชมด้านนอกของมหาศาลาประชาคม人民大会堂 และเข้า

ชมพิพิธภัณฑ์สามผา三峡博物馆 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางชิมสุกี้หมาล่าฉงชิ่ง 重庆麻辣火锅 
จากนั้นน าท่านไปถนนคนเดินเจี่ยฟางเปย อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก ได้เวลาอันสมควร น าท่าน
เดินทางสู่ สนำมบินฉงชิ่งเจียงเป่ย 

16.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  WE685 
18.30 น. ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ รำคำ *รำคำเด็กเท่ำผู้ใหญ่ พักเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม วีซ่ำเดี่ยว 

28ต.ค.-1พ.ย. 62 35,999.- 14,800.- รวม 

25-29 พ.ย. 62 35,999.- 14,800.- รวม 
 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั งหมดหลังจำกท่ำนท้ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 
 

ค้ำแนะน้ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านใน
ภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
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อัตรำนี รวม  
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)  
2. ค่าท่ีพัก 2 ท่านต่อ 1 ห้อง / ห้องบนเรือ Deluxe Room Type มีระเบียง ขนาด 26 ตร.ม. 1ห้องพัก 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 
3. ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุในรายการ  
4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ  
5. ค่าภาษีสนามบินไทย  
6. ค่าธรรมเนียมสัมภาระท่ีฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.  
7. ค่าวีซ่าจีน (1,650 บาท) / ค่าภาษีสนามไทยและค่าภาษีสนามบินจีน 
อัตรำนี ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าเครื่องดื่มนอกจากรายการ  
2. ค่าทิปคนขับรถค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (รวมจ่าย 220 หยวน/ทริป)  
3. ค่าท าหนังสือเดินทาง  
4. ค่าท าเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว  
5. ค่าวีซ่าด่วน / ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% 
หมำยเหตุ  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุใน
โปรแกรมได้ทันอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือรถไฟสายการบินทางบริษัทฯ จะจัดหา
รายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ถ้าจัดหาไม่ได้และมีค่าบัตรผ่านประตูก็จะคืนค่าบัตรตามที่บริษัททัวร์ต้องจ่ายจริงแต่ ถ้าไม่มีค่า
บัตรผ่านประตูใดๆก็จะไม่คืนค่าบริการ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ท าประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท**
เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
มีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีท่ีมีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศหรือทีการปรับค่าธรรมเนียม
ต่างๆ 
* หากท่านมีเที่ยวบินภายในประเทศ รถไฟ หรือ รถทัวร์ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมี
การปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบตั๋ว ภายในประเทศทุกกรณี 
ส้ำรองที่นั่ง  
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

(ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงิน
มาได้ที ่Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 

2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 
วันท าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเม่ือสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า 
หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
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* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้ำน้อยกว่ำ 20 วันท้ำกำร โปรดช้ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ้ำนวน 
เงื่อนไขกำรยกเลิก  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันท าการ-หักค่าใช้จ่าย 5,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วันท าการเก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วันท าการ-เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร ์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วันท าการ-เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
ควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวสายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลการเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลา
ในตารางบินภัยธรรมชาติฯลฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่นการเจ็บป่วยการถูกท าร้ายการสูญหาย
ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ  การตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 

หลังจำกกำรจองทัวร์และช้ำระเงินมัดจ้ำแล้วทำงบริษัทฯถือว่ำ 
ท่ำนและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯได้ระบุไว้ข้ำงต้นทุกประกำร 

หมำยเหตุ 
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
2. สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิดท่านใดที่
ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 
4. ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศหากมีอุปสรรค์ท าให้
การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น เทีย่วบินยกเลิก เที่ยวบินล่าช้า อากาศไม่เอ้ืออ านวยในการท่องเที่ยวหรือในกรณี
อ่ืนๆ บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวให้เท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืน
ค่าบริการใดๆ 

โปรดทรำบ  
1. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่าส าหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวันโดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทยทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากท่านทันทีเป็นจ านวน
เงิน 400 หยวน / คน / วัน 
 

 

       ** ก่อนท้ำกำรจองทัวร์ทุกครั ง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำง
บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก ** 

 

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี !!!! 
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เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน 
**กรุณำกรอกรำยละเอียดทั งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ชื่อ-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส............................................................................................................................ 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)    
................................................................................................................................................................................................................ 
รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้ำน.........................................มือถือ.................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  
............................................................................................................................................................................................................................
.................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้ำน........................................ 
ชื่อสถำนที่ท้ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ)่.......................................................................................... 
ต้ำแหน่งงำน.................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถำนที่ท้ำงำน  / สถำนศึกษำ ปัจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร............................ 
(ส้ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 
กรณีปัจจุบันท่ำน เกษียณแล้ว ต้องกรอกที่อยู่สถำนที่ท้ำงำนล่ำสุดก่อนเกษียณ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
............................................................................................................................................................................................................................
..............................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................. 
(ส้ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี................. 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื่อวันที่....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี................. 
รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ์  
ส้ำหรับคนโสดขอให้ระบุชื่อบิดำ-มำรดำ / ส้ำหรับท่ำนที่สมรสแล้วให้ระบุชื่อสำมี หรือ ภรรยำ เท่ำนั น!! (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. บิดำ ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................................SURNAME............................................................ 
2. มำรดำ ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) NAME...................................................................SURNAME......................................................... 
3. สำม ีหรือ ภรรยำ ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.)NAME..........................................................SURNAME.................................................... 
หมำยเหต ุ
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท้ำให้ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั งนี 
เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  จึงขออภัยมำ ณ ที่นี   (โปรดท้ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด)        

http://www.cruisedomain.com/

