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CHONGQING RELAX TIME IN CENTURY PARAGON CRUISES 5 DAYS 4 NIGHTS   

เดินทาง 08-12 ตุลาคม 2562 

ราคาเพียง 38,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

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

วนัท่ี 2.  ลอ่งเรือแมน่ า้แยงซีเกียง – เจดีย์สือเป่าไจ้ – งานเลีย้งต้อนรับ 
วนัท่ี 3.  ลอ่งเรือแมน่ า้แยงซีเกียง – ชวีถงัเสีย – อเูสีย – เสนิหนีซวี – งานเลีย้งอ าลา 
วนัท่ี 4. เข่ือนยกัษ์ซานเสียต้าปา้ (รวมรถแบตเตอร่ี) – อ๋ีชาง – รถไฟความเร็วสงู – ฉงชิ่ง 
วนัท่ี 5. เมืองโบราณฉือชีโขว่ – ฉงชิ่ง (สนามบนิฉงชิ่งเจียงเป่ย) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (WE685 : 16.10-18.30) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) – ถนนคนเดิน
เจ่ียฟ่างเป่ย – หงหยาต้ง – ขึน้เรือส าราญ (WE684 : 10.25-14.50) 

07.00น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ E สายการบินไทยสมายล์ 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระให้กับท่าน 

10.25น. ออกเดนิทางสู ่เมืองฉงชิ่ง สนามบนิฉงชิ่งเจียงเป่ย โดยเท่ียวบนิท่ี WE684 
14.50น. เดนิทางถึง เมืองฉงชิ่ง สนามบนิฉงชิ่งเจียงเป่ย ตัง้อยู่ภาคตะวนัตกของประเทศจีน ซึ่งครัง้หนึ่งเคยเป็นเมืองหลวง

ของรัฐบาลจีนพรรคก๊กมินตัง๋ในสมยัท่ีญ่ีปุ่ นรุกรานประเทศจีน แต่เดิมนัน้ฉงชิ่งเป็นเมืองเอกท่ีขึน้กับมณฑลซ่ือชวน 
ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนได้ประกาศให้ฉงชิ่งเป็นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมา
เป็นมหานครฉงชิ่งขึน้ตรงกับรัฐบาลกลาง จึงท าให้ฉงชิ่งเป็นมหานครท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศจีน และเป็นศนูย์กลาง
ของการคมนาคมทางบก ทางน า้ และทางอากาศ ท่ีอยู่ทางทิศตะวนัตก หลงัผา่นพธีิตรวจคนเข้าเมือง  
น าท่านเดนิทางไปยงั ถนนคนเดินเจ่ียฟ่างเปย ตัง้อยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึน้เพ่ือร าลึกถึงชัยชนะใน
การท าสงครามกับญ่ีปุ่ น แต่ปัจจุบนักลายเป็นศนูย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 
3,000 ร้าน ซึ่งมีทัง้อาหาร ช้อปปิง้มอลล์ขนาดใหญ่ อิสระเดินชมและช้อปปิง้น าท่านสู่ หงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่
สร้างอยู่บนภเูขา ขนานไปกบัแมน่ า้เจียหลงิ โครงการประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้าจ าหน่ายสินค้า ร้านอาหารพืน้เมือง 
ร้านน า้ชา โรงละคร ซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุคส าหรับ
นกัท่องเท่ียวท่ีมา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 น าท่านสูท่่าขึน้เรือ  CENTURY PARAGON 
 

 
ที่พัก พักเรือส าราญ  CENTURY PARAGON 5* 

วันที่ 2 ล่องเรือแม่น า้แยงซีเกียง – เจดีย์สือเป่าไจ้ – งานเลีย้งต้อนรับ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 หลงัจากเรือออกจากท่า ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์บริเวณสองฝ่ังแม่น า้ และเรือจะแล่นผ่าน เมืองเฟิงต ูซึ่งมีฉายาว่าเป็น 

(เมืองผี) ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ังแมน่ า้ ซึ่งสร้างขึน้สมยั ราชวงศ์ถังประมาน1300 ปี ก่อน มาถึงสมยัราชวงศ์ซ่ง เม่ือ 900  ปีท่ี

ผ่านมา มีนายอ าเภอแซ่ หวาง “王”  และนายอ าเถอ แซ่เหยียน “阎” เคยมาอยู่ท่ีเมืองเฟิงต ูแต่คนท่ีบนัทึก จด

ประวตัิการเมืองเฟิงตู จดแซ่ทัง้สองสลบักัน เลยเป็น 阎王-พยายม ดงันัน้ชาวเมืองเฟิงต ูจึงผิดตามผิด สร้างเป็น



  3 CHONGQING RELAX TIME IN CENTURY PARAGON CRUISES 5 DAYS 4 NIGHTS  โดยสายการบินไทยสมายล์                  [GQ1CKG-WE003] 

 

เมืองนรก ตามความเช่ือของศาสนาเตา๋ขึน้มา ซึ่งมียมทตู ผู้ตรวจสมดุบญัชีรายช่ือของวิญญาณ ข้ามสะพานจ าใจ ให้
ไปดวูา่ตอนท่ีเรามีชีวติอยู่ในโลกมนษุย์นัน้เคยท าเร่ืองชัว่ดีอะไรบ้าง? และให้กินน า้ชาขีลื้มก่อนมาเกิดใหม่ ซึ่งเป็นการ
สอนให้คนเราควรท าแตส่ิง่ดีๆ ไมง่ัน้ก็จะต้องตกนรก ถกูลงโทษทรมาน 

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

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
 

จากนัน้น าท่านขึน้ฝ่ังชมความงามของ เจดีย์สือเป่าไจ้ โครงสร้างลกัษณะสถาปัตยกรรมคล้ายเจดีย์ ท าจากไม้และ
เช่ือมตอ่กนัโดยไมไ่ด้ใช้ตะปเูลย มี 12 ชัน้ สงูประมาณ 56 เมตร ซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ท่ีถูกจัดอันดบัไว้ว่าเป็น 1 ใน  
8 สิง่มหศัจรรย์ของโลกก็วา่ได้ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 พบกบัการเลีย้งต้อนรับจากกปัตนัเรือ และเหลา่กลาสีเรืออย่างอบอุ่นและชมการแสดงบนเรือ 

 
ที่พัก พักเรือส าราญ  CENTURY PARAGON 5* 

 
 
 

 



  4 CHONGQING RELAX TIME IN CENTURY PARAGON CRUISES 5 DAYS 4 NIGHTS  โดยสายการบินไทยสมายล์                  [GQ1CKG-WE003] 

 

วันที่ 3 
ล่องเรือแม่น า้แยงซีเกียง – ชวีถังเสีย – อูเสีย – เสินหนีซวี – งาน
เลีย้งอ าลา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 เรือแลน่ผา่น เมืองโบราณไป๋ตีเ้ฉิง หรือเรียกวา่ เมืองจกัรพรรดขิาว อยู่ในเขตอ าเภอเฟิงเจีย ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของ

ปากช่องแคบฉวีถังเสีย บนยอดเขาสงูกว่า 750 เมตร ท่ีตัง้ของเมืองล้อมรอบด้วยน า้ 3 ด้าน และภูเขาอยู่ด้านซ้าย 
ภายในเมืองโบราณแห่งนีป้ระกอบด้วยวดัอู่หวั, ต าหนกัหมงิเหลียง และศาลาชมดาวรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสาน
ระหวา่งราชวงศ์หมงิ และชิง นอกจากนีย้งัมีรูปเคารพของหลวิเป่ย,จเูกอะเหลียง, กวนอ,ู จางเฟ่ย ในยคุสามก๊ก 

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

 เรือจะแลน่ผา่นเขตทิวทศัน์ ช่องแคบชวีถังเสีย(ช่องแคบท่ียิ่งใหญ่ ตระการตา) ชึ่งเป็นช่องแคบท่ีมีความยาวสัน้ท่ีสดุ
เพียง 8 กิโลเมตร และเป็นช่องแคบท่ีดึงดดูใจนักท่องเท่ียวพอสมควรโดยเฉพาะประตขูยุเหมินบริเวณนีก้ระแสน า้จะ
ไหลเช่ียวกรากมากเน่ืองจากน า้ท่ีมีหน้ากว้างกวา่หนึ่งกิโลเมตรและถูกบีบให้ไหลผ่านท่ีประตขูยุเหมินเพียง 300 เมตร
เท่านัน้ ทัง้ทางน า้ยงัหกัสอกไมเ่ห็นทางน า้ เรือต้องกลบัล าอย่างกระทันหัน โดยเฉพาะในอดีตเรือส าราญต้องฝ่าด่าน
อนัแขง็แกร่งนีไ้ปให้ได้ด้วยความปลอดภยั(เปรียบนัยดงัคนเม่ือพานพบอุปสรรคในชีวิตแล้วต้องอย่าท้อถอยหรือยอม
แพ้ท่ีจะฝ่าฟันไปให้พ้น) และเรือจะแลน่ผา่น ช่องแคบอเูสีย มีความยาวประมาณ 42 กิโลเมตร เป็นช่องแคบยาวอันดบั
สองในบรรดาช่องแคบของแมน่ า้แยงซีเกียง ซึ่งเป็นช่องแคบม่ีมีฉายาวา่ “อูเสีย”เป็นช่องแคบท่ีงามสง่า โดยท่ีสองฟาก
ฝ่ังจะมีแนวภเูขาหินผาสลบัซบัซ้อนท่ีมีลกัษณะเหมือนหินวางเรียงรายกนัเป็นชัน้อย่างมีระเบียบ ก่อให้เกิดทัศนียภาพ
ท่ีโดดเดน่สวยงามเป็นพเิศษ ชมความสวยงามของยอดเขา 72 ยอด โดยเฉพาะยอดเขานางฟา้ อนัลือช่ือ เช่ือกันว่า มา
ลอ่งแมน่ า้แยงซีเกียง ไมเ่ห็นนางฟา้ เท่ากบัมาไมถ่ึงแมน่ า้แยงซีเกียง 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 หลงัจากนัน้น าท่านลงเรือเล็กเพ่ือชมความงามของ เสินหนีซวี ตัง้อยู่ริมฝ่ังด้านใต้ของแม่น า้แยงซีเกียง มีแหล่งต้น
ก าเนิดท่ีนครฉงชิ่ง อ าเภออู่ซนั เขตกวนตู้ โดยแบง่ออกเป็น 3 ตอนด้วยกนัคือ ตอนต้นสายช่ือกวนตู้  ตอนกลางช่ือจ่ือห
ยาง  ตอนปลายช่ือเสินหน่ีวซี ซึ่งไหลลงมาบรรจบรวมกันท่ีแม่น า้แยงซีเกียง  มีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร 
ทศันียภาพรอบๆสองฟากฝ่ัง ความใสบริสทุธ์ิของอากาศ   ความเงียบสงบกบับรรยากาศ ความเขียวขจีของหมู่พฤกษา
นานาชนิด เปรียบเสมือนท่านได้เยือ้งย่างเข้าสูแ่ดนสขุาวดี โดยมีเร่ืองเลา่สืบขานกนัวา่ธารน า้แห่งนีไ้ด้มีมวลหมู่นางฟ้า
ลงมาเลน่น า้กนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
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 **พบกบัการเลีย้งอ าลาจากกปัตนัเรือ และเหลา่กะลาสีเรือ ** 
ที่พัก พักเรือส าราญ  CENTURY PARAGON 5* 

 

วันที่ 4 
เข่ือนยักษ์ซานเสียต้าป้า (รวมรถแบตเตอร่ี) – อ๋ีชาง – รถไฟ
ความเร็วสูง – ฉงชิ่ง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านขึน้ฝ่ังชม เข่ือนยักษ์(รวมรถแบตเตอร่ี) อภิมหาโปรเจ็คระดบักินเนสบุ๊ค ซานเสียต้าป้า เป็นโครงการท่ีใหญ่โต

ท่ีสดุอีกอย่างหนึ่งของจีน นบัตัง้แตก่ารสร้างก าแพงเมืองจีน มีความยาวทัง้หมด 3 ,035 เมตร ช่องระบายน า้ยาว 483 
เมตร ซึ่งสามารถเก็บกกัน า้ได้ถึง 39.3 ล้านลกูบาศก์เมตร สว่นสนัเข่ือนสงู 185 เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วน กล่าวคือ 2 
ส่วนส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถผลิตพลงังานกระแสไฟฟ้าส่งให้พืน้ท่ี 1 ใน 5 ของประเทศจีน อีก 1 ส่วน
ส าหรับระบายน า้ และ 2 สว่นเป็นประตสู าหรับเรือแลน่ผา่น โดยแบง่ เป็นเรือท่ีมีระวางขบัน า้ตัง้แต่ 3000 -10,000 ตนั 
และเรือท่ีมีระวางขบัน า้น้อยกวา่ 3,000 ตนั  
น าท่านขึน้ฝ่ังท่ีเมืองอ๋ีชาง เมืองอ๋ีชาง ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของมณฑลหูเป่ย และอยู่ปากช่องแคบซีหลิงเสียของ
แมน่ า้แยงซีเกียงทางทิศตะวนัออก 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สถานีรถไฟเมืองอ๋ีชาง น่ังรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเดนิทางจากเมืองอ๋ีชางกลบัไปยัง เมืองฉง
ชิ่ง (ใช้เวลาประมาณ 5 ช.ม.) เมืองมหานครท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศจีน และเป็นศนูย์กลางของการคมนาคมทางบก 
ทางน า้ และทางอากาศ ท่ีอยู่ทางทิศตะวนัตก 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก RADISSON CHONGQING HOTEL OR SAME 5* 

วันที่ 5 
เมืองโบราณฉือชีโข่ว – ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) – กรุงเทพฯ 
(สนามบินสุวรรณภูมิ) (WE685 : 16.10-18.30) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านชม หมู่บ้านโบราณฉือช่ีโข่ว เป็นหมู่บ้านท่ีมีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชือ้ชาติอาศยัอยู่ อาคารบ้านเรือน

ภายในหมูบ้่านคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดัง้เดมิไว้ อิสระให้ท่านสมัผสักลิ่นอายย้อนยุคสมยัราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง 
เลือกซือ้ของท่ีระลกึหรือของฝาก 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  

 ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิฉงชิ่งเจียงเป่ย 
16.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบนิท่ี  WE685 
18.30 น. เดนิทางถึง กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ... 

 
 

 

โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหวัหน้าทวัร์ไทย 
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อัตราค่าบริการ: CHONGQING RELAX TIME IN CENTURY PARAGON CRUISES 5 DAYS 4 NIGHTS  โดยสายการบินไทยสไมล์ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 08-12 ต.ค. 62 38,999.- - 36,999.- 12,500.- 27,999.- 
[บนเรือไม่มีห้องเสริมเตียง // ราคานีส้ าหรับสัญชาตไิทยเท่านัน้] 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ)  ท่านละ 7,900.-*ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋ วเคร่ืองบนิรวมวีซ่า(4 วันท าการ) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 150 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ ** 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุก

ครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความ
ผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
 3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
 3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
 4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
 4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
 4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
  4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าท่ี

พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
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เท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์
ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 
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3. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนกั
ตามสายการบินก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองด่ืม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกั

รีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ท่าน/ทริป หวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแต่ดุลพินิจ

และความพงึพอใจในการบริการของทา่น 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไข

ได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่

สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, ความเจ็บป่วย, 
ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนัง่บน
เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด
ความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไม่คืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหา
รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของเด็กฉบบั

แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี HTTP://WWW.CONSULAR.GO.TH/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาติท่ี

ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หาก
สถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการ
โทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 
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7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้
บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษัททวัร์ไม่
ทราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่า
ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่า
ในรายละเอียด / ผู้ ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายใน
ระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะชาวตา่งชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เลม่เหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตรา
เข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
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4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบั

ร้านท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 

[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศเน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ใน
อนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
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**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หย่า   
  ไมไ่ด้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
...................................................................................................................................... .................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................................................. 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ.................................................. .................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
............................................................................................................................. .......................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................ ................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ.................................................. ................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)............................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................. ...................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................ .................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ........................................................ ............................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ....................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารสง่ถึงบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าให้ท่าน
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


