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CHONGQING RELAX TIME IN CENTURY CRUISES   5 DAYS 4 NIGHTS   

เดินทาง เมษายน – มถิุนายน 2563 

ราคาแนะน าเพียง 27,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) – ถนนคนเดินเจ่ียฟ่างเป่ย – หงหยาตง้ – ขึน้เรือส  าราญ 
(WE684 : 10.25-14.50) 

วนัท่ี 2.  ลอ่งเรือแมน่ า้แยงซีเกียง – เจดียสื์อเป่าไจ ้– งานเลีย้งตอ้นรบั 
 OPTION : เมืองผีเฟิงต ู ราคาท่านละ 290 หยวน 
วนัท่ี 3.  ลอ่งเรือแมน่ า้แยงซีเกียง – ชวีถงัเสีย – อเูสีย – เสนิหนีซวี – งานเลีย้งอ าลา 
 OPTION : ไป่ตีเ้ฉิง  ราคาท่านละ 290 หยวน 
วนัท่ี 4. เข่ือนยกัษซ์านเสียตา้ปา้ (รวมรถแบตเตอรี่) – อ๋ีชาง – รถไฟความเรว็สงู – ฉงชิ่ง 
              OPTION : นั่งเรือขึน้ลฟิตข์า้มซานเสีนตา้ปา้ไปอีกดา้นของแมน่ า้แยงซีเกียง(เทียบความสงูตกึ 40 ชัน้) ราคาท่านละ 290 หยวน 
วนัท่ี 5. เมืองโบราณฉือชีโขว่-นั่งรถไฟทะลตุกึ-ฉงชิ่ง (สนามบนิฉงชิ่งเจียงเป่ย) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (WE685 : 16.10-18.30) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉงช่ิง (สนามบินฉงช่ิงเจียงเป่ย) – ถนนคนเดิน
เจี่ยฟ่างเป่ย – หงหยาต้ง – ขึน้เรือส าราญ (WE684 : 10.25-14.50) 

07.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์D สายการบินไทยสมายล ์
โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับท่าน 

10.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองฉงชิง่ สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย โดยเท่ียวบนิท่ี WE684 
14.50 น. เดนิทางถึง เมืองฉงชิง่ สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย ตัง้อยู่ภาคตะวนัตกของประเทศจีน ซึ่งครัง้หนึ่งเคยเป็นเมืองหลวง

ของรฐับาลจีนพรรคก๊กมินตั๋งในสมยัท่ีญ่ีปุ่ นรุกรานประเทศจีน แต่เดิมนั้นฉงชิ่งเป็นเมืองเอกท่ีขึน้กับมณฑลซ่ือชวน 
ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรฐับาลกลางของจีนไดป้ระกาศใหฉ้งชิ่งเป็นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมา
เป็นมหานครฉงชิ่งขึน้ตรงกับรฐับาลกลาง จึงท าใหฉ้งชิ่งเป็นมหานครท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศจีน และเป็นศนูยก์ลาง
ของการคมนาคมทางบก ทางน า้ และทางอากาศ ท่ีอยู่ทางทิศตะวนัตก หลงัผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมือง  
น าท่านเดนิทางไปยงั ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย ตัง้อยู่บริเวณอนุสาวรียป์ลดแอก ซึ่งสรา้งขึน้เพ่ือร  าลึกถึงชัยชนะใน
การท าสงครามกับญ่ีปุ่ น แต่ปัจจุบนักลายเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 
3,000 รา้น ซึ่งมีทัง้อาหาร ชอ้ปปิง้มอลลข์นาดใหญ่ อิสระเดินชมและชอ้ปปิ้งน าท่านสู่ หงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่
สรา้งอยู่บนภเูขา ขนานไปกบัแมน่ า้เจียหลงิ โครงการประกอบดว้ยโรงแรม รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้ รา้นอาหารพืน้เมือง 
รา้นน า้ชา โรงละคร ซึ่งลว้นแลว้แต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุคส าหรับ
นกัท่องเท่ียวท่ีมา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 น าท่านสูท่่าขึน้เรือ  CENTURY LEGEND , PARAGON 
 

 
ทีพั่ก พักเรือส าราญ  CENTURY LEGEND 5* 

(หมายเหตุ : พเีรียดเดนิทางวันที ่19-23 พ.ค.63 เป็นเรือ CENTURY PARAGON 5 *) 

วันที ่2 ล่องเรือแม่น า้แยงซีเกียง – เจดยีส์ือเป่าไจ้ – งา นเลีย้งต้อนรับ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 หลงัจากเรือออกจากท่า ใหท้่านไดช้มทิวทัศนบ์ริเวณสองฝ่ังแม่น า้ และเรือจะแล่นผ่าน เมืองเฟิงต ูซึ่งมีฉายาว่าเป็น 

(เมืองผี) ซึ่งตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ า้ ซึ่งสรา้งขึน้สมยั ราชวงศถ์ังประมาน1300 ปี ก่อน มาถึงสมยัราชวงศซ์่ง เม่ือ 900  ปีท่ี

ผ่านมา มีนายอ าเภอแซ่ หวาง “王”  และนายอ าเถอ แซ่เหยียน “阎” เคยมาอยู่ท่ีเมืองเฟิงต ูแต่คนท่ีบนัทึก จด
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ประวตัิการเมืองเฟิงตู จดแซ่ทัง้สองสลบักัน เลยเป็น 阎王-พยายม ดงันัน้ชาวเมืองเฟิงต ูจึงผิดตามผิด สรา้งเป็น
เมืองนรก ตามความเช่ือของศาสนาเตา๋ขึน้มา ซึ่งมียมทตู ผูต้รวจสมดุบญัชีรายช่ือของวิญญาณ ขา้มสะพานจ าใจ ให้
ไปดวูา่ตอนท่ีเรามีชีวติอยู่ในโลกมนษุยน์ัน้เคยท าเร่ืองชั่วดีอะไรบา้ง? และใหก้ินน า้ชาขีลื้มก่อนมาเกิดใหม่ ซึ่งเป็นการ
สอนใหค้นเราควรท าแตส่ิง่ดีๆ ไมง่ัน้ก็จะตอ้งตกนรก ถกูลงโทษทรมาน 

 (รายการเมืองเฟิงต(ูเมืองผี)นีเ้ป็นรายการออฟชั่น หากจ านวนคนบนเรือครบ 50ท่านขึน้ไป ทางเรือจะจอดและเท่ียว
พรอ้มกนั  หากไมถ่ึง 50 ท่าน  จะแลน่ผา่นไมจ่อดชม  ท่านใดสนใจ สามารถตดิตอ่ LOBBY ชัน้สอง  ราคา 290 หยวน
ตอ่ท่าน ) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
 

จากนัน้น าท่านขึน้ฝ่ังชมความงามของ เจดียส์ือเป่าไจ้ โครงสรา้งลกัษณะสถาปัตยกรรมคลา้ยเจดีย ์ท าจากไมแ้ละ
เช่ือมตอ่กนัโดยไมไ่ดใ้ชต้ะปเูลย มี 12 ชัน้ สงูประมาณ 56 เมตร ซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรยท่ี์ถูกจัดอันดบัไวว้่าเป็น 1 ใน  
8 สิง่มหศัจรรยข์องโลกก็วา่ได ้

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 พบกบัการเลีย้งตอ้นรบัจากกปัตนัเรือ และเหลา่กลาสีเรืออย่างอบอุ่นและชมการแสดงบนเรือ 

 
ทีพั่ก พักเรือส าราญ  CENTURY LEGEND 5* 

 (หมายเหตุ : พเีรียดเดนิทางวันที ่19-23 พ.ค.63 เป็นเรือ CENTURY PARAGON 5 *) 
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วันที ่3 
ล่องเรือแม่น ้าแยงซีเกียง – ชวีถังเสีย – อูเสีย – เสินหนีซวี – งาน
เลีย้งอ าลา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 เรือแลน่ผา่น เมืองโบราณไป๋ตีเ้ฉิง หรือเรียกวา่ เมืองจกัรพรรดขิาว อยู่ในเขตอ าเภอเฟิงเจีย ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของ

ปากช่องแคบฉวีถังเสีย บนยอดเขาสงูกว่า 750 เมตร ท่ีตัง้ของเมืองลอ้มรอบดว้ยน า้ 3 ดา้น และภูเขาอยู่ดา้นซา้ย 
ภายในเมืองโบราณแห่งนีป้ระกอบดว้ยวดัอู่หวั, ต าหนกัหมงิเหลียง และศาลาชมดาวรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสาน
ระหวา่งราชวงศห์มงิ และชิง นอกจากนีย้งัมีรูปเคารพของหลวิเป่ย,จเูกอะเหลียง, กวนอ,ู จางเฟ่ย ในยคุสามก๊ก 

 (รายการเมืองโบราณไป๋ตีเ้ฉิงนีเ้ป็นรายการออฟชั่น หากจ านวนคนบนเรือครบ 50ท่านขึน้ไป ทางเรือจะจอดและเท่ียว
พรอ้มกนั  หากไมถ่ึง 50 ท่าน  จะแลน่ผา่นไมจ่อดชม  ท่านใดสนใจ สามารถติดต่อ LOBBY ชัน้สอง  ราคา290 หยวน
ตอ่ท่าน) 

 เรือจะแลน่ผา่นเขตทิวทศัน ์ช่องแคบชวถัีงเสีย(ช่องแคบท่ียิ่งใหญ่ ตระการตา) ชึ่งเป็นช่องแคบท่ีมีความยาวสัน้ท่ีสดุ
เพียง 8 กิโลเมตร และเป็นช่องแคบท่ีดึงดดูใจนักท่องเท่ียวพอสมควรโดยเฉพาะประตขูยุเหมินบริเวณนีก้ระแสน า้จะ
ไหลเช่ียวกรากมากเน่ืองจากน า้ท่ีมีหนา้กวา้งกวา่หนึ่งกิโลเมตรและถูกบีบให้ไหลผ่านท่ีประตขูยุเหมินเพียง 300 เมตร
เท่านัน้ ทัง้ทางน า้ยงัหกัสอกไมเ่ห็นทางน า้ เรือตอ้งกลบัล าอย่างกระทันหัน โดยเฉพาะในอดีตเรือส  าราญตอ้งฝ่าด่าน
อนัแขง็แกรง่นีไ้ปใหไ้ดด้ว้ยความปลอดภยั(เปรียบนัยดงัคนเม่ือพานพบอุปสรรคในชีวิตแลว้ตอ้งอย่าทอ้ถอยหรือยอม
แพท่ี้จะฝ่าฟันไปใหพ้น้) และเรือจะแลน่ผา่น ช่องแคบอเูสีย มีความยาวประมาณ 42 กิโลเมตร เป็นช่องแคบยาวอันดบั
สองในบรรดาช่องแคบของแมน่ า้แยงซีเกียง ซึ่งเป็นช่องแคบม่ีมีฉายาวา่ “อูเสีย”เป็นช่องแคบท่ีงามสง่า โดยท่ีสองฟาก
ฝ่ังจะมีแนวภเูขาหินผาสลบัซบัซอ้นท่ีมีลกัษณะเหมือนหินวางเรียงรายกนัเป็นชัน้อย่างมีระเบียบ ก่อใหเ้กิดทัศนียภาพ
ท่ีโดดเดน่สวยงามเป็นพเิศษ ชมความสวยงามของยอดเขา 72 ยอด โดยเฉพาะยอดเขานางฟา้ อนัลือช่ือ เช่ือกันว่า มา
ลอ่งแมน่ า้แยงซีเกียง ไมเ่ห็นนางฟา้ เท่ากบัมาไมถ่ึงแมน่ า้แยงซีเกียง 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
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 หลงัจากนัน้น าท่านลงเรือเล็กเพ่ือชมความงามของ เสินหนีซวี ตัง้อยู่ริมฝ่ังดา้นใตข้องแม่น า้แยงซีเกียง มีแหล่งตน้
ก าเนิดท่ีนครฉงชิ่ง อ  าเภออู่ซนั เขตกวนตู ้โดยแบง่ออกเป็น 3 ตอนดว้ยกนัคือ ตอนตน้สายช่ือกวนตู ้ ตอนกลางช่ือจ่ือห
ยาง  ตอนปลายช่ือเสินหน่ีวซี ซึ่งไหลลงมาบรรจบรวมกันท่ีแม่น า้แยงซีเกียง  มีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร 
ทศันียภาพรอบๆสองฟากฝ่ัง ความใสบรสิทุธิข์องอากาศ   ความเงียบสงบกบับรรยากาศ ความเขียวขจีของหมู่พฤกษา
นานาชนิด เปรียบเสมือนท่านไดเ้ยือ้งย่างเขา้สูแ่ดนสขุาวดี โดยมีเร่ืองเลา่สืบขานกนัวา่ธารน า้แห่งนีไ้ดมี้มวลหมู่นางฟ้า
ลงมาเลน่น า้กนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 **พบกบัการเลีย้งอ าลาจากกปัตนัเรือ และเหลา่กะลาสีเรือ ** 

ทีพั่ก พักเรือส าราญ  CENTURY LEGEND 5* 
 (หมายเหตุ : พเีรียดเดนิทางวันที ่19-23 พ.ค.63 เป็นเรือ CENTURY PARAGON 5 *) 

 

วันที ่4 
เขื่อนยักษซ์านเสียต้าป้า (รวมรถแบตเตอรี่) – อี๋ชาง – รถไฟ
ความเร็วสูง – ฉงชิ่ง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 น าท่านขึน้ฝ่ังชม เขือ่นยักษ(์รวมรถแบตเตอรี่) อภิมหาโปรเจ็คระดบักินเนสบุ๊ค ซานเสียตา้ป้า เป็นโครงการท่ีใหญ่โต

ท่ีสดุอีกอย่างหนึ่งของจีน นบัตัง้แตก่ารสรา้งก าแพงเมืองจีน มีความยาวทัง้หมด 3 ,035 เมตร ช่องระบายน า้ยาว 483 
เมตร ซึ่งสามารถเก็บกกัน า้ไดถ้ึง 39.3 ลา้นลกูบาศกเ์มตร สว่นสนัเข่ือนสงู 185 เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วน กล่าวคือ 2 
ส่วนส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถผลิตพลงังานกระแสไฟฟ้าส่งใหพื้น้ท่ี 1 ใน 5 ของประเทศจีน อีก 1 ส่วน
ส าหรบัระบายน า้ และ 2 สว่นเป็นประตสู  าหรบัเรือแลน่ผา่น โดยแบง่ เป็นเรือท่ีมีระวางขบัน า้ตัง้แต่ 3000 -10,000 ตนั 
และเรือท่ีมีระวางขบัน า้นอ้ยกวา่ 3,000 ตนั 

 (รายการนั่งเรือขึน้ลิฟตข์า้มซานเสีนตา้ป้าไปอีกดา้นของแม่น า้แยงซีเกียง(เทียบความสูงตึก 40 ชั้น) นีเ้ป็นรายการ
ออฟชั่น ราคาท่านละ 290 หยวน การนั่งเรือขึน้ลฟิตข์า้มซานเสีนตา้ป้าไปอีกดา้นของแม่น า้แยงซีเกียง(เทียบความสงู
ตกึ 40 ชัน้) ลฟิตจ์ะยกเรือผา่นเข่ือนใชเ้วลาประมาณ 8 นาที เป็นรายการเสริมหากลกูคา้ท่านใดสนใจกรุณาติดต่อท่ี
ไกดท์อ้งถิ่น 

 น าท่านขึน้ฝ่ังท่ีเมืองอ๋ีชาง เมืองอี๋ชาง ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของมณฑลหูเป่ย และอยู่ปากช่องแคบซีหลิงเสียของ
แมน่ า้แยงซีเกียงทางทิศตะวนัออก 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สถานีรถไฟเมืองอ๋ีชาง น่ังรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเดนิทางจากเมืองอ๋ีชางกลบัไปยัง เมืองฉง
ชิง่ (ใชเ้วลาประมาณ 5 ช.ม.) เมืองมหานครท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศจีน และเป็นศนูยก์ลางของการคมนาคมทางบก 
ทางน า้ และทางอากาศ ท่ีอยู่ทางทิศตะวนัตก 

 
ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ  ภัตตาคาร  
ทีพั่ก RADISSON CHONGQING HOTEL OR SAME 5* 

วันที ่5 
เมืองโบราณฉือชีโข่ว – น่ังรถไฟทะลุตกึ-ฉงชิง่ (สนามบินฉงชิ่งเจยีง
เป่ย) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (WE685 : 16.10-18.30) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 น าท่านชม หมู่บ้านโบราณฉือชีโ่ข่ว เป็นหมู่บา้นท่ีมีชนเผ่ากลุ่มนอ้ยหลากหลายเชือ้ชาติอาศยัอยู่ อาคารบา้นเรือน

ภายในหมูบ่า้นคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดัง้เดมิไว ้อิสระใหท้่านสมัผสักลิ่นอายยอ้นยุคสมยัราชวงศซ์่ง หมิง ชิง 
เลือกซือ้ของท่ีระลกึหรือของฝาก 
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 หลงัจากนัน้น าท่าน สมัผสัประสบการณใ์หม.่..น่ังรถไฟฟ้าทะลุตกึ ความแปลกขอรถไฟฟ้าสายนีไ้ดถู้กสรา้งขึน้ใหว้ิ่ง
ลอดภายใตอ้าคารสงูกว่า 19 ชัน้ท่ีมีประชาชนอาศัยอยู่ กินพิน้ท่ีชัน้ 6 -8 หนึ่งเหตุผลก้เพ่ือความสะดวกสบายของ
ประชาชนในตกึนีท่ี้สามารถใชบ้รกิารไดส้ะดวก 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย 
16.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบนิท่ี  WE685 
18.30 น. เดนิทางถึง กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ... 

 
 

 

โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ทอ่งเทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและในกรณีที่มี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ทา่นไม่มีหวัหน้าทวัรไ์ทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  8 CHONGQING RELAX TIME IN CENTURY  CRUISES   5 DAYS 4 NIGHTS    โดยสายการบินไทยสมายล ์                          [GQ1CKG-WE010] 

 

อัตราค่าบริการ: CHONGQING RELAX TIME IN CENTURY CRUISES 5 DAYS 4 NIGHTS  โดยสายการบินไทยสไมล ์

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 11-15 เม.ย. 63 34,900.- - 33,900.- 12,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 18-22 เม.ย. 63 28,900.- - 27,900.- 12,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 09-13 พ.ค. 63 29,900.- - 28,900.- 12,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 19-23 พ.ค. 63 29,900.- - 28,900.- 12,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 27 ม.ิย. – 01 ก.ค. 63 27,900.- - 26,900.- 12,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์

[บนเรือไม่มีห้องเสริมเตยีง // ราคานี้ส าหรับสัญชาตไิทยเท่าน้ัน] 
ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 7,900.-*ราคาทารกรวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิรวมวซ่ีา(4 วันท าการ) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวซี่า ทา่นละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทา่น้ัน 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง ** 
 

เงือ่นไขการให้บริการ    
1.อัตราค่าบริการนี้รวม 

 คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั พร้อมกันทั้งคณะ     คา่รถรบั-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 ก.ก.   คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)   คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 
 คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบุในรายการ      
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
1.1  ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน า้มนั ทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับ ต๋ัวเคร่ืองบนิ    

- กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธรุกิจ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 7 วัน 

และ หากมีต้องการช าระเงนิเพือ่อัพเกรดทีน่ั่ง ต้องด าเนินการทีเ่คานเ์ตอรข์องสายการบนิ ณ วันเดนิทาง  
ด้วยตัวท่านเอง เท่าน้ัน  

- ในการเดนิทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมูค่ณะ  
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หากตอ้งการเล่ือนวนัเดนิทางกลบัก่อน (หรือหลงั) ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นต่างท่ีสายการบนิ  
และบรษัิททัวรเ์รียกเก็บเพิม่เตมิก่อนออกตั๋วโดยสาร  

       - การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบนิ  จะเป็นไปตามท่ีสายการบนิเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ตอ่ย่างใด  
       - ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเครื่องบนิภายในประเทศ  กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯล่วงหนา้ทกุครัง้  เพ่ือ
ตรวจสอบวา่กรุ๊ปมีการออกเเดนิทางแน่นอนหรือไม ่ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รบัผดิชอบใดๆ หากกรุ๊ปไมส่ามารถเดนิทางได ้และ
ท่านไดอ้อกตั๋วไปแลว้   
1.2  ค่าทีพั่ก  ประเภทหอ้ง ละ 2-3  ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
 
ข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับ โรงแรมทีพั่ก  

- เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งพกัคู่
( Twin / Double ) และหอ้งพกัแบบ  3  ท่าน (Triple)    อาจจะไมไ่ดอ้ยู่ในชัน้เดียวกนั หรือ อยู่ตดิกนั **ในกรณีท่ีท่าน
จองหอ้งพกัแบบ TRIPLE  [ 2 เตียง + 1 ท่ีนอนเสรมิ ]  แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั แบบ TRIPLE ได ้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิในการจดัหอ้งพกัแบบ แยก 2 หอ้ง คือ [ 1 TWN + 1 SGL ]   แทน ** 

       -   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาต ิ(TRADE FAIR)  ซึง่เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมืองเตม็  
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปล่ียน หรือ ยา้ยเมือง เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  

1.3  ค่าอาหาร , ค่าเข้าชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4  เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
1.5  ค่าน ้าหนักสัมภาระ (รวมในต๋ัวเคร่ืองบนิ) โดยทั่วไป 20 กิโลกรมั   
1.6  ค่าประกันวนิาศภัยเคร่ืองบนิ ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
 
 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส  าหรบัน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 30 กิโลกรมั  (ส  าหรบัผูโ้ดยสารชัน้
ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER)  , การเรียกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบนิท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธ
ได ้(ท่านจะตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิม่)   
         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และ 

มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน  115 เซนตเิมตร หรือ  25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56  เซนตเิมตร (21.5 นิว้)  x 46 
เซนตเิมตร (18 นิว้)   
         - กรณีท่ีตอ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้  ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบส่วนตา่งของคา่ใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน 
(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิม่)   
        - ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบ กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 
1.6   ค่าประกันอุบัตเิหตุ  คุม้ครองระหวา่งการเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวติโดยอบุตัเิหต ุ  คา่
รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหต ุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใด สนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบรษัิทได ้ 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
1.7   ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ  อาทิเช่น คา่อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด  คา่โทรศพัท ์ คา่มนิิบาร์
ในหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบใุนรายการ  รวมทัง้คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนิ
นัน้ๆ ก าหนด  หรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
2.  ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่  ภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ ซึ่งลกูคา้ตอ้งช าระสว่นตา่ง
เพิม่ 
3.  ค่าทปิมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 200 หยวน /ทริป/ท่าน   ส าหรบัสว่นท่ีเพิม่เตมิแก่หัวหนา้ทวัรท่ี์ดแูลคณะจาก
เมืองไทย  ตามแตท่่านจะเห็นสมควรขึน้อยู่กบัความพงึพอใจในบรกิาร 
4.   คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีน(4วนัท าการ) ท่านละ 1,800 บาท 
 
เงือ่นไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1  กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36  ชม.หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายัง

บริษัทฯ โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสทิธิส์  ารองท่ีนั่ง เม่ือมีการช าระมดัจ า เท่านัน้ 
      1.2  กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 20 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากไมช่  าระตามท่ีก าหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ท่านยกเลกิการ
เดนิทางโดยอตัโนมตั ิไม่มีเง่ือนไขใดๆ  และขออนญุาตใหส้ทิธิก์ารจองแก่ลกูคา้ท่านอ่ืนท่ีอยู่ล  าดบัถดัไป   
     1.3  เม่ือช าระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชือ่พนักงานขายมาทางอีเมลล ์พร้อมทั้ง
ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส  าเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัวา่ ตอ้งการเดนิทาง
ท่องเท่ียวทรปิใด  วนัท่ีใด ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส  าเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ไมร่บัผดิชอบคา่เสียหาย อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ 
**  กรุณาตรวจสอบหนงัสือเดนิทาง ( Passport) ของผูเ้ดนิทาง  : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดนิทางไป-กลบัมากกวา่ 6 เดือนขึน้
ไป และเหลือหนา้กระดาษวา่งอย่างต  ่า  2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
**  การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย  ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง  
บรษัิท ดงันี ้  วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศ 
ในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท  
**  กรุณาศกึษารายการทวัร ์และเง่ือนไขการใหบ้รกิารโดยละเอียด เพ่ือผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้รกิารของท่าน เน่ืองจาก  
เม่ือท่านช าระเงินครบจ านวนหรือมดัจ าบางสว่นแลว้ ทางบรษัิทฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขการบรกิารและขอ้ตกลงตา่งๆท่ีได้
ระบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดนิทางนัน้ๆ 
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4.  เงือ่นไขการยกเลิก 
กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเล่ือนการเดนิทาง  นกัท่องเท่ียวหรือตวัแทน

จ าหน่าย(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลกิท่ีบรษัิท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือเป็นการ
แจง้ยกเลกิกบัทางบรษัิทอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร  (ทางบรษัิทไม่ขอรบัยกเลกิการจอง ผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ) 

กรณีนกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรบัเงินคา่บรกิารคืน นกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผูมี้ช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบรษัิท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงิน
คา่บรกิารคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ และหนา้
สมดุบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บรกิาร ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน า
เทีย่วและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงนิค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว พ.ศ. 2563”  
ดงันี ้

4.1 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดนิทาง  (ไมน่บัวนัเดนิทาง)  คืนเงินรอ้ยละ 100  ของคา่บรกิารท่ีช  าระแลว้ 
4.2 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 15-29 วนัก่อนเดนิทาง  (ไมน่บัวนัเดนิทาง)  คืนเงินรอ้ยละ 50 ของคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4.3 ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ ไมค่ืนเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 

** การจ่ายเงนิคนืแก่นกัทอ่งเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซึ่งมกีารหกัเงนิในบางสว่นนัน้ เนือ่งจากทางบริษทัมีคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่าย
จริงเพือ่การเตรียมการจดัน าเทีย่วไปแลว้  เช่น การมดัจ าทีน่ ัง่บตัรโดยสารเคร่ืองบนิ   การจองทีพ่กั   และ ค่าใชจ้่ายทีจ่  าเป็นอื่นๆ  
เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลกิเดนิทางกบักรุ๊ปท่ีออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมีการกา
รนัตีมดัจ าท่ีนั่งกบัสายการบนิและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHTหรือ EXTRA FLIGHT จะไมมี่การ
คืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัรท์ัง้หมดท่ีช าระแลว้ ไมว่่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมาย  ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจนัทร ์
ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท า
การของทางบรษัิท 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดนิทางทีบ่ริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัท
ยนิดคีืนเงนิค่าบริการตามทีลู่กค้าได้ช าระมาแล้ว เตม็จ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดนิทาง    
โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้่วนก่อนการจองทัวรท์ุกคร้ัง เพือ่ประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง  *** 

4.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบ ุไวใ้น
รายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท่ี์จะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.7 เม่ือท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถือวา่
ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
หมายเหตุ : 

1. จ านวนผู ้เดนิทางตอ้งมีข้ันต า่ 10 ท่านขึน้ไปตอ่กรุ๊ป มฉิะนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการงดออกเดนิทางและเล่ือน
การเดนิทางไปในวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ นอกจากผูเ้ดนิทางทกุท่านยินดีท่ีจะช าระ
คา่บรกิารเพิม่เพ่ือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป  

2.  ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3.     บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 
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4.     บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, โรคระบาด , การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 

5.  บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านอนัเกิดจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
        6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
        7.    บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ  การเมือง สาย
การบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุล (เยน) โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้  
        8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิ์ในการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครื่องบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิฯลฯ 
        9.    การบรกิารของรถบสัน าเท่ียว ตามกฏหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวนัละ  10-12  ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย 
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จึงขอ 
สงวนสทิธิ์ในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดนิทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตาม 
ความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวเป็นส าคญั 
       10. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบรษัิท ไมมี่อ านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตมี่เอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบรษัิทก ากบัเท่านัน้ 
 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับวซ่ีาเข้าประเทศจนี(วซ่ีาเดีย่ว) 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาจนีส าหรับผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทย 
**ย่ืนวีซ่าเด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,925บาท  
1.หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
2.หนงัสือเดนิทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
    รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จาก
คอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศึกษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3.ส  าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4.ส  าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5.เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง 
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6.กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
- กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ตอ้งแนบสตูบิตัรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลด
แบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
 - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดนิทาง 

ขอ้มลูจรงิเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต  าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจบุนั ท่ีอยู่ท่ีท  างาน ญาตท่ีิตดิตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิน 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงบัการ
ออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุ่มตรวจทกุวนั) 
7.เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อย่างนอ้ย 5-7 วนัท า
การ (ก่อนออกเดนิทาง) 
8.โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหวา่งจดัระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม ่การเรียกขอเอกสารเพิ่มเตมิหรือเปล่ียนระเบียบการ
ย่ืนเอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้ ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใช้
บตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้งรบัผดิชอบ 
9.ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร 
APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 
อาทิตย ์ 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาจนีส าหรับผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางต่างชาต ิ
- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
- กรณีหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดนิทาง
จะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
คา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าหนงัสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีท่ีทางบรษัิทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด  ้
1. หนงัสือเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,550 บาท  
2. หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จ่ายเพิม่  1,900 บาท 
     ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตนิ่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
เอกสารทีต้่องเตรียม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้]และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริ ้
นจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศึกษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3.ใบอนญุาตการท างาน  
4.หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5.สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบัรา้นท่ีแปล 
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สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1.ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2.น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3.น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4.น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร์ 
อตัราคา่วีซ่าดว่น ท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มใหส้ถานฑตูจีน เม่ือท่านสง่หนงัสือเดนิทางลา่ชา้ ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้่ายเพิม่ท่านละ  
1,125 บาท  

[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] 
 

การขอวซ่ีาเข้าประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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**สถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวซ่ีาเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส ............................................................................. ................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
............................................................................................................................. ........................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ........................................................ .............................................................. 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
...................................................................................................................................... ................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... ................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................. ...................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... ........................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ....................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี......... ... เดือน.......................ปี...................................................................  
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ** ถา้เอกสารสง่ถึงบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าใหท้่าน
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเครง่ครดั) 
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ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าตดิตวัขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กิน 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุ
ชิน้ไมเ่กิน 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ่งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก 
ณ  จดุเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมีขนาดบรรจภุณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ  
ใหญ่ และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  
2. สิง่ของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ี 
โหลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  
3.ประเทศจีน มีกฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สตัว ์  
ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการปอ้งกนัโรคตดิตอ่ท่ีจะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียคา่ปรบัในอตัราท่ีสงูมาก 

 
 

 


