
 

 

5วัน 4คืน 

ฉงช่ิงฉงช่ิง    ล่องเรือส ำรำญหรูล่องเรือส ำรำญหรู   แม่น  ้ำแยงซีเกียงแม่น  ้ำแยงซีเกียง 



เรือสาํราญสถานที่ท่องเที่ยว 

 

 
        โรงแรมที่พกั  
HOLIDAY INN EXPRESS 

 เมนูพเิศษ  

สุกีห้ม้อไฟฉงชิ่ง 

 



 
 

โปรแกรมทวัร์ 
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – นครฉงชิ่ง– เรือสาํราญ 
08.00 พร้อมกนัท่ี ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI 

SMILE (WE)โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการ
เดนิทางให้กบัทกุทา่น 

10.30 ออกเดนิทางสูน่ครฉงชิ่ง โดยสายการบนิTHAI SMILE เที่ยวบินท่ี  WE684 

14.50 เดนิทางถึงนครฉงชิ่ง เมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ท่ีมีฐานะเทียบเทา่ มณฑล (อีก 3 นครคือ ปักก่ิง, 
เทียนจิน และ เซ่ียงไฮ้) เป็นเมืองทา่ริมแมนํ่า้แยงซีเกียงมาแตโ่บราณ ตวัเมืองตัง้อยูร่ะหวา่งแมนํ่า้แยงซี และ
แมนํ่า้เจียหลิงเจียง ถกูขนานนามวา่ เมืองภเูขา เตาไฟ เมืองในหมอก ปัจจบุนัเป็นเมืองอตุสาหกรรมหนกั หลงั
ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนําทา่นรับประทานอาหารค่ําณภตัตาคาร 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
หลงัรับประทานอาหารได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางขึน้เรือสําราญ  YANGTZE GOLD CRUISES

อิสระให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ท่ีพกั ห้องพกับนเรือสําราญ  YANGTZE GOLD CRUISESเทียบเทา่ระดบั 5 ดาว 

 
วันท่ี 2 ช่องแคบซานเสีย – เมืองเฟิงตู – กัปตันเลีย้งรับ – โชว์กิจกรรมศิลปะ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า บน เรือสําราญ  
 หลงัรับประทานอาหารให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบัการชมทิวทศัน์ ช่องแคบซานเสียของแมนํ่า้แยงซีเกียงมีความ

ยาวเกือบ 200 กิโลเมตร สองฝ่ังแมนํ่า้มีลกัษณะภมูิประเทศท่ีพิเศษ มีทิวทศัน์สวยงาม เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงของโลก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั บนเรือสําราญ                                                                 จากนัน้เรือจะ
แลน่ผา่นไปท่ี เมืองเฟิงตูซึง่มีฉายาวา่เป็น เมืองผีเฟิงตู เราจะนําทา่นขึน้ัง่เท่ียวชม เมืองฝีเฟิงต ูซึง่ตัง้อยูริ่มฝ่ัง
แมนํ่า้ ซึง่สร้างขึน้สมยั ราชวงศ์ถงัประมาน1300 ปี ก่อน มาถึงสมยั ราชวงศ์ซง่ เม่ือ 900  ปีท่ีผา่นมา มี

นายอําเภอแซ ่หวาง “王”  และนายอําเถอ แซเ่หยียน “阎”เคยมาอยูท่ี่เมืองเฟิงต ูแตค่นท่ีบนัทกึ จดประวตัิ

การเมืองเฟิงต ูจดแซท่ัง้สองสลบักนั เลยเป็น 阎王-พญายม ดงันัน้ชาวเมืองเฟิงต ูจงึสร้างเป็นเมืองนรก ตาม
ความเช่ือของศาสนาเตา๋ขึน้มา ซึง่มียมทตู ผู้ตรวจสมดุบญัชีรายช่ือของวิญญาณ ข้ามสะพานจําใจ ให้ไปดวูา่

 ช้อปป้ิงที่หยงหยาต้ง+ถนนคนเดนิเจี่ยฟ่างเปย 

 เที่ยวแบบจุใจ ไม่ต้องลงร้านรัฐบาล!! 

 อาหารเมนูพเิศษ หม้อไฟฉงชิ่ง 

 ล่องเรือสาํราญ “YANGTZE GOLD CRUISES”  สู่แม่นํา้แยงซีเกียง 

 สัมผัสกับความตระการตาเข่ือนยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลก “ซานเสียต้าป้า” 

 ล่องเรือผ่านช่องแคบซานเสีย“ช่องแคบชวีถังเสีย+ช่องแคบอูเสีย+ซานเสียน้อย+ช่อง
แคบซีหลิงเสีย” และเที่ยวเมืองเฟิงตู 

 



ตอนท่ีเรามี ชีวิตอยูใ่นโลกมนษุย์นัน้เคยทําเร่ืองชัว่ดีอะไรบ้าง? และให้กินนํา้ชาขีลื้มก่อนมาเกิดใหม ่ซึง่เป็นการ
สอนให้คนเราควรทําแตส่ิ่งดีๆ ไมง่ัน้ก็จะต้องตกนรก ถกูลงโทษทรมาน เม่ือได้เวลาอนัสมควร นําทา่นกลบัขึน้
เรือสําราญ พกัให้หายเหน่ือย 

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น บนเรือสําราญ                                                                            พบกับการ
เลีย้งต้อนรับจากกัปตันเรือ และเหล่ากลาสีเรืออย่างอบอุ่นพร้อมชมโชว์กิจกรรมศิลปะแสดงบนเรือ
          ท่ีพกั ห้องพกับนเรือสําราญ  
YANGTZE GOLD CRUISESเทียบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วันท่ี 3 ล่องแม่นํา้แยงซีเกียง – ช่อง แคบฉวีถังเสีย – ช่องแคบอูเสีย – ซานเสียน้อย(เปล่ียนเรือลาํเล็ก) – ซีห
ลิงสีย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า บน เรือสําราญ  
 หลงัรับประทานอาหารให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบัการชมทิวทศัน์บริเวณสองฝ่ัง แม่นํา้แยงซีเกียง แมนํ่า้แยงซี

เกียง (ฉางเจียง) สายนํา้ท่ีมีประวตัคิวามเป็นมายาวนาน อูข้่าวอูนํ่า้ของชาวจีน ตัง้แตย่คุสามก๊กจนกระทัง่
ปฏิวตัวิฒันธรรม สายนํา้แยงซีเกียงยงัคงมีความสําคญั ผา่นกาลเวลาไมเ่ส่ือมคลาย ตอ่มาเรือจะแลน่ผา่นเขต
ทิวทศัน์ ช่องแคบชวีถังเสีย เป็นชอ่งแคบท่ียิ่งใหญ่ตระการตาเพราะเป็นชอ่งแคบท่ีมีความยาวสัน้ท่ีสดุเพียง 8 
กิโลเมตร จงึเป็นชอ่งแคบท่ีดงึดดูใจนกัทอ่ง เท่ียวพอสมควรโดยเฉพาะประตขูยุเหมินบริเวณนีก้ระแสนํา้จะไหล
เช่ียวกรากมากเน่ืองจากนํา้ ท่ีมีหน้ากว้างกวา่หนึง่กิโลเมตรและถกูบีบให้ไหลผา่นท่ีประตขูยุเหมินเพียง 300 
เมตรเทา่นัน้ ทัง้ทางนํา้ยงัหกั ศอกไมเ่ห็นทางนํา้ เรือต้องกลบัลําอยา่งกระทนัหนั โดยเฉพาะในอดีตเรือสําราญ
ต้องฝ่าดา่นอนัแข็งแกร่งนีไ้ปให้ได้ด้วยความปลอดภยั(เปรียบนยัดงัคนเม่ือพานพบอปุสรรคในชีวิตแล้วต้องอยา่
ท้อถอยหรือยอมแพ้ท่ีจะฝ่าฟันไปให้พ้น) จากนัน้เรือจะแลน่ผา่น ช่องแคบอูเสีย มีความยาวประมาณ 42 
กิโลเมตร เป็นชอ่งแคบยาวอนัดบัสองในบรรดาชอ่งแคบของแมนํ่า้แยงซีเกียง ซึง่เป็นชอ่งแคบม่ีมีฉายาวา่ “อู
เสีย”เป็นชอ่งแคบท่ีงามสง่า โดยท่ีสองฟากฝ่ังจะมีแนวภเูขาหินผาสลบัซบัซ้อนท่ีมีลกัษณะเหมือนหินวางเรียง
รายกนัเป็น ชัน้อยา่งมีระเบียบ ก่อให้เกิดทศันียภาพท่ีโดดเดน่สวยงามเป็นพิเศษ ชมความสวยงามของยอดเขา 
72 ยอด โดยเฉพาะ ยอดเขานางฟ้า  อนัลือช่ือ เช่ือกนัวา่มาลอ่งแมนํ่า้แยงซีเกียงไมเ่ห็นนางฟ้าเทา่กบัมาไมถ่ึง
แมนํ่า้แยงซีเกียง 

 กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั บนเรือสําราญ                                                              จากนัน้นําทา่นลง
เรือเล็กชมความงามของ ซานเสียน้อยตลอดระยะทางทา่นจะได้ชมความงดงามของสองฟากฝ่ังพร้อมเก็บ
ภาพความประทบัใจ จากนัน้เรือจะลอ่งแลน่สู ่ช่องแคบซีหลิงเสียซึง่เป็นชอ่งแคบท่ีมีขนาดยาวท่ีสดุ 1 ใน 3 
ชอ่งแคบใหญ่น้อยในแมนํ่า้แยงซีเกียง มีความยาวประมาณ  70  กิโลเมตร สมยัก่อนชอ่งแคบซีหลิง  ถือได้วา่
เป็นชอ่งแคบท่ีมีอตัราความเส่ียงสงูท่ีสดุในการแลน่เรือ เน่ืองจากมีทัง้หินแก่งและหินโสโครกท่ีนบัไมถ้่วน แต่
หลงัจากท่ีได้สร้างเข่ือนขึน้ แก่งหินบริเวณชอ่งแคบแหง่นีไ้ด้ถกูทําลายไปเสียสว่นใหญ่ อีกทัง้ระดบันํา้ได้เพิ่ม
สงูขึน้จากเดมิ จงึทําให้อปุสรรคการเดนิเรือสะดวกขึน้  

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น บนเรือสําราญ                                                                            ท่ีพกั 
ห้องพกับนเรือสําราญ  YANGTZE GOLD CRUISESเทียบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วันท่ี 4 เข่ือนยักษ์ต้าป้า – ลงเรือเมืองหยีชาง – น่ังรถไฟความเร็วสูงไปฉงชิ่ง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า บน เรือสําราญ  
 หลงัรับประทานอาหารนําทา่นชม เข่ือนยักษ์ต้าป้า ท่ีอลงัการใหญ่ท่ีสดุในโลก สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2009 จะ

ครองตําแหนง่เข่ือนท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก สนัเข่ือนมีความยาว 3035 เมตร สงู 185 เมตร สามารถเก็บกกันํา้ได้ 



39.3 ล้านลกูบาศก์เมตร แบง่ออกเป็น 5 สว่น 2 สว่นสําหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 1สว่นกลางสําหรับระบายนํา้อีก 
2 สว่นเป็นประตสํูาหรับเรือผา่น สว่นท่ีหนึง่สําหรับเรือท่ีมีระวางขบันํา้ 3000-10 ,000 ตนั และอีกสว่นสําหรับ
เรือท่ีมีระวางขบันํา้ได้น้อยกวา่ 3,000 ตนั ชอ่งระบายนํา้ของเข่ือนยาว 483 เมตร มีประตใูห้เรือผา่น 5 ลําดบัชัน้ 
เข่ือนนีถ้กูสร้างให้รับแรงสัน่สะเทือนจากแผน่ดนิไหวได้ถึง 7 ริกเตอร์ นอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้ว ยงั
ชว่ยป้องกนันํา้ทว่มหลากสองฝากฝ่ังแมนํ่า้แยงซีเกียงและสามารเก็บกกันํา้เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าสง่ให้พืน้ท่ี 1 
ใน 5 ของประเทศจีน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั บนเรือสําราญ                                                                       หลงั
รับประทานอาหารนําทา่นขึน้ฝ่ังท่ี ณ เมืองหยีชางตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกของมณฑลหเูป่ย และอยูป่ากชอ่ง
แคบซีหลิงเสียของแมนํ่า้แยงซีเกียงทางทิศตะวนัออกเตรียมตวัลงเรือ จากนัน้นําทา่น น่ังรถไฟความเร็วสูง

ไปฉงชิ่งใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมงคร่ึง 
ข้อควรระวัง:ห้ามนําอาวุธหรือของมีคมขึน้บนรถไฟ อาทเิช่น มีดสัน้ กรรไกรตัดผม ตัดเล็บต่างๆเป็นต้น เน่ืองจาก

เป็นกฎของการขึน้ใช้บริการรถไฟ หากเกิดเหตุการณ์ประการใดทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทัง้สิน้ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตคาร        ท่ี

พกัโรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS เทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันท่ี 5 มหาศาลประชาคม – หงหยาต้ง – ถนนคนเดนิเจ๋ียฟ่างเปย – สนามบินฉงชิ่ง – ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูม ิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ศนูย์อาหารภายในโรงแรม  
 หลงัรับประทานอาหารนําทา่นชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม (ต้าหล่ีถัง)ซึง่นายพลเฮอ่หลงแหง่กองทพั

คอมมิวนิสริเร่ิมสร้างขึน้ภายหลงัการปฎิวตัสํิาเร็จ ในปี 2494 จคุนได้กวา่ 4 ,000 คน ใช้เป็นท่ีประชมุสภาผู้แทน
และโรงละครของประชาชนสร้างโดยจําลองแบบมาจากหอเทียนถาน ท่ีเมืองหลวงปักก่ิง จากนัน้นําทา่นชม
หงหยาต้งคอมเพล็กซ์ในรูปทรงอาคารโบราณขนาดใหญ่ ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าท่ีระลกึ 
ฯลฯ ท่ีน่ีถือเป็นจดุนดัพบพกัผอ่นของชาวเมือง และจดุชมวิวชัน้ดี อีกทัง้ยงัเป็นจดุถ่ายรูปท่ีสําคญัของ
นกัทอ่งเท่ียวอีกด้วย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตคารเมนูพเิศษ สุกีห้ม้อไฟฉงชิ่ง   หลงั
รับประทานอาหารนําทา่น จากนัน้นําทา่นสู ่ถนนคนเดนิเจ๋ียฟ่างเป่ยให้ทา่นได้อิสระช้อปปิง้ซือ้สินค้าของฝาก
กนัอยา่งจใุจจนถึงเวลาอนัสมควรแก่เวลานําทา่นเดนิทางสนามบนิฉงชิ่ง 

16.10 ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินท่ี  WE685 
18.30 เดนิทางกลบัถึง ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพและจบทริปด้วยความประทบัใจ... 

รายการทัวร์อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
**********************************************************************************************          

เน่ืองจากสภาวะนํา้มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้  
ทาํให้สายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้มันขึน้ในอนาคต  

ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีนํา้มันเพิ่มตามความเป็นจริง  



ราคาโปรโมช่ัน 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบัเท่ียวบนิตามรายการ  
2. ค่าภาษีสนามบินจีน, ค่าประกันภัยและภาษีนํา้มัน  
3. คา่โรงแรมท่ีพกั (พกั 2 ทา่น / ห้อง หรือกรณีพกั 3 ทา่น / ห้องเป็นเตียงเสริม)  
4. คา่ธรรมเนียมวีซา่จีน 
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงิน 500,000.-/ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
6. คา่อาหารทกุมือ้ท่ีระบตุามรายการ 
7. คา่รถรับสง่ตามสถานทอ่งเท่ียวท่ีระบตุามรายการ  
8. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ 
9. แจกนํา้ดื่มบนรถท่านละ 1 ขวด ต่อวัน 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % และภาษีทกุชนิด 
2. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัผ้า รีดผ้าคา่อาหาร และเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษ  
3. คา่นํา้หนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม 
4. คา่ธรรมเนียมเดนิทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนตา่งด้าว  
5. ค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ 20 หยวน/วัน/ท่าน 20 หยวน*5 วัน =100 หยวน/ท่าน/ทริป 
6. ค่าทปิบริการบนเรือ 150 หยวน/ท่าน 

เงื่อนไขการจอง 
1.  กรุณาจองลว่งหน้าพร้อมชําระคา่มดัจํา  20,000  บาท พร้อมสง่หลกัฐานการโอนเงินให้ทางบริษัท คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ

ชําระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทาง 
2. ในการย่ืนขอวีซา่ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ทกุๆ ทา่น กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อม

ส่งมอบเอกสารประกอบการย่ืนวีซ่า ไม่น้อยกว่า  15 วันก่อนการเดนิทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่
สมบูรณ์ หรือส่งมอบเอกสารให้ทางบริษัทฯ ช้ากว่ากาํหนด ทางบริษัทมีความจําเป็นต้องเรียกเก็บคา่ย่ืนวีซา่เร่งดว่น
เพิ่ม 1,050 บาท ให้กบัทางสถานทตูจีน 

การยกเลิก 
1. สําหรับผู้ โดยสารท่ีทางบริษัทฯ เป็นผู้ ย่ืนวีซา่ให้ เม่ือผลวีซา่ผา่นแล้วมีการยกเลิกการเดนิทาง  
2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คืนเงินทัง้หมด ยกเว้นมดัจํา 
3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 29 วนัขึน้ไป ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินในทกุกรณี เน่ืองจากเป็นรายการท่ีต้องทําวีซา่  

กรณีคณะออกเดนิทางได้ 

วันเดนิทาง พักห้องละ2 ท่าน ราคาเดก็ 11 ปีไม่ใช้เตียง พักเด่ียวจ่ายเพิ่ม 

12-16 เม.ย. 41,900 41,900 10,500 
หมายเหตุ!! ราคานีไ้ม่ต้องแวะร้านรัฐบาล 



1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง  

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าจีน ในการย่ืนวีซ่า(สาํหรับพาสปอร์ตไทย) 

1. หนงัสือเดนิทาง (Passport) มีอายกุารใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเตม็ 

2. รูปถ่ายหน้าตรง 3.3ซม. X 4.8ซม.หรือ 2นิว้ 2 ใบ , รูปใหมไ่มเ่กิน 6 เดือน, พืน้หลงัสีขาวเทา่นัน้, ห้ามใช้สติก๊เกอร์หรื

อรูปพริน้ซ์จากคอมพวิเตอร์, ห้ามยิม้, ห้ามใส่เสือ้สีขวา, ห้ามสวมแว่นตาและเคร่ืองประดับ , สวมชดุธรรมดา , 
ห้ามใช้รูปถ่ายข้าราชการ, คนมุสลิมต้องเปิดเหน็ใบหน้า 

 
 

3. กรณีหนงัสือเดนิทางเลม่ใหม ่(ตอ่จากเลม่เก่า) กรุณาแนบหนงัสือเดนิทางเลม่เก่ามาด้วย เน่ืองจากสถานทตูต้องการดวูา่
ทา่นเคยได้รับวีซา่เข้าประเทศจีนมาแล้วหรือไม่ 

4. กรณีผู้ ท่ีทํางานเก่ียวกบัส่ือมวลชนทกุแขนง ต้องแนบใบรับรองการทํางาน ระบช่ืุอผู้ เดนิทาง, ตําแหนง่, วนัเดนิทาง,วนักลบั 
พร้อมระบวุา่จดุประสงค์ในการเดนิทางเพื่อการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้  

5. กรณีเดก็ท่ีมีอายต่ํุากวา่ 18 ปี กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเตมิดงันี  ้
- สําเนาใบสจูิบตัร พอ่และแมเ่ซ็นต์รับรองสําเนาถกูต้อง  
- ใบเปล่ียนช่ือ,นามสกลุทกุใบ ของเดก็และผู้ปกครอง (ถ้ามี) ทางสถานทตูต้องการเช็ควา่ตรงกบัช่ือบนใบสตูบิตัรหรือไม่  
- สําเนาหน้าพาสปอร์ตของพอ่และแม ่และเซ็นรับรองทัง้พอ่และแมด้่วย  
- สําเนาใบหยา่ของพอ่และแม ่(ถ้ามี)  
- ใบยินยอมให้เดก็เดนิทางออกตา่งประเทศ ท่ีออกจากสํานกังานเขตตามทะเบียนบ้านของเดก็ กรณีเดก็ไมไ่ด้เดนิทาง
พร้อมพอ่ และแม่ 



- หากเดก็เดนิทางกบัผู้ อ่ืนท่ีไมใ่ชท่ัง้พอ่และแม ่ให้แนบใบยินยอมให้เดนิทางระบช่ืุอผู้ ท่ีเดนิทางพร้อมเดก็ และ
ความสมัพนัธ์กบัเดก็ 

6. ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดนิทางและยกเว้นการทําวีซา่จีน ทา่นจะต้อง
รับผิดชอบเร่ืองการอนญุาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง และโปรดดแูลเอกสารของทา่นไมใ่ห้สญูหายระหวา่งการ
เดนิทาง 

7. กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาติ 
-ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะชาวตา่งชาตท่ีิมีใบอนญุาตการทํางานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
-หากไมไ่ด้ทํางานในประเทศไทย ผู้ เดนิทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

8. กรณีหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว(เลม่เหลือง) ผู้ เดนิทางต้องดําเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
9. กรุณาเตรียมเอกสารทัง้หมดพร้อมสง่ให้บริษัทฯ ภายใน 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง กรณีลกูค้าสง่เอกสารลา่ช้า มีความ

จําเป็นต้องเรียกเก็บคา่บริการวีซา่เร่งดว่นเพิ่มให้กบัทางสถานทตูจีน ทา่นละ 1,050 บาท  
10. กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านลา่ง เพ่ือเป็นข้อมลูสําหรับประกอบการกรอกแบบฟอร์มวีซา่ ระบุ ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ี

ศกึษา สถานท่ีทํางาน ตําแหนง่งาน ท่ีอยูปั่จจบุนั ท่ีอยูท่ี่ทํางาน เบอร์โทรศพัท์ญาตท่ีิตดิตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิน หมายเลข
โทรศพัท์บ้าน ท่ีทํางาน 

11. โปรดทาํความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเตมิหรือ
เปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า  

**การขอวีซา่เข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การย่ืนวีซา่โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า** 

 

หมายเหตุ…ท่านใดมีซองใส่พาสปอร์ตกรุณาถอดออกเก็บไว้ก่อนส่งเล่มมายังบริษัท

เพ่ือย่ืนวีซ่า  เพ่ือเป็นการป้องกันการสูญหายเน่ืองจากขณะย่ืนเล่มเข้าสถานทูต ทาง

สถานทูตจะต้องให้เอาซองท่ีใส่พาสปอร์ตออกก่อนย่ืน 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏิวตั ิและอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการ   

ควบคมุของทางบริษัทฯหรือ คา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทําร้ายการสญูหาย ความลา่ช้าหรือจากอบุตัเิหตุ
ตา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่น
ได้ชําระ ไว้ แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร 
เดนิทาง  ไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. ราคานีค้ดิตามราคาภาษีเคร่ืองบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุนั ซึง่หากมีการปรับราคาสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาขึน้ตามจริง 

6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย
การบนิ  บริษัทขนสง่หรือ หนว่ยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ 
แตจ่ะไมคื่นเงินให้สําหรับคา่บริการนัน้ๆ 

7. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 



8. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรม เน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบนิ จะไมมี่การคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แตท่ัง้นี ้ทางบริษัทฯจะจดัหา รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธ์ิการ
จดัหานี ้โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า   

 

9 สิ่งของ "ต้องห้าม" ขึน้เคร่ืองบิน 

 1. เคร่ืองดื่ม เคร่ืองสาํอาง ของเหลวทกุชนิดท่ีมีความจตุอ่ชิน้เกิน 100 มล. รวมไมเ่กิน 1 ลิตร (1,000 มล.) เชน่ เจล 

นํา้หอม สบูเ่หลว สเปรย์ ห้ามพกตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิ แตส่ามารถนําใสก่ระเป๋าท่ีจะโหลดได้ ทัง้นีเ้ป็นมาตรการป้องกนัการก่อ

การร้าย ท่ีเข้มงวดขึน้หลงัจากเหตกุารณ์ 911 แตถ้่าเป็นยาท่ีจําเป็นต้องพกตดิตวั ก็สามารถพกพาได้ในปริมาณท่ีเหมาะสม 

เชน่ ชดุยาแก้เบาหวาน 

 2. แบตเตอร่ีสาํรอง ( Power Bank)ไมส่ามารถนําแบตเตอร่ีสํารองทกุชนิดใสก่ระเป๋าท่ีนําไปเช็คอิน แตส่ามารถพกพาใส่

กระเป๋าถือขึน้ไปได้ โดยต้องเป็นแบตเตอร่ีสํารองท่ีมีคา่ความจไุฟฟ้าไมเ่กิน 32,000mAhไมเ่กินคนละ 2 ชิน้ 

 3. อาวุธ ปืน และอาวธุทกุชนิด รวมถึงอาวธุโดยสภาพ เชน่ มีด สนบัมือ ดาบ ทวน กระบอง และสิ่งเทียมอาวธุ เชน่ ปืนไฟ

แช็ก ระเบดิไฟแช็ก ปืนเดก็เลน่ 

 4. ของมีคม ไม้บรรทดัเหล็ก คตัเตอร์ กรรไกรตดัเล็บ เข็มเย็บผ้า มีด มีดพบั มีดพก และของมีคมทกุชนิด ท่ีอาจทําให้เกิด

อนัตราย แตห่ากเป็นของใช้ท่ีจําเป็น อาจอนญุาตให้เก็บไว้ในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีโหลดใต้เคร่ืองบนิได้ แตไ่มอ่นญุาตให้พกพาขึน้

เคร่ืองบนิ 

 5. วัตถุไวไฟ  เพ่ือไมใ่ห้เกิดปัญหาระเบดิหรือเพลิงไหม้ เชน่ นํา้มนัไฟแช็ก เชือ้เพลิงแข็ง สีนํา้มนั ไม้ขีดไฟ ฯลฯ 

 6. อาหารท่ีมีกลิ่นแรง อาหารตา่งๆ เชน่ อาหารทะเล เนือ้สตัว์สด/แชแ่ข็ง ทเุรียน ปลาร้า ต้องแพ็คมาอยา่งเหมาะสม 

 7. สัตว์มีพษิ สัตว์ดุร้าย รวมถึงสตัว์ขนาดใหญ่ สตัว์สงวน นอกจากอาจรบกวนผู้ อ่ืนแล้ว ยงัผิดกฎหมายอีกด้วย 

 8. สารอันตรายต่างๆ เชน่ สารกําจดัแมลง สารหน ูวตัถอุอกซิไดซ์ เชน่ แอมโมเนียไนเตรท แคลเซียมเปอร์ออกไซด์ วตัถุ

ก๊าซมนัตภาพรังสี เชน่ ธาตยุเูรเนียม วตัถกุดักร่อน เชน่ แบตเตอร่ีท่ีบรรจสุารกดักร่อน นํา้กรด ปรอท ฯลฯ 

 9. สิ่งของอ่ืนๆ  เชน่ แมเ่หล็ก นํา้แข็งแห้งเป็นต้น 

 

 

 

 



 

โปรดกรอกเอกสาร สาํหรับเป็นข้อมูลในการยื่นวีซ่าจีน 
 

ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตรงตามหน้า Passport)....................................................... 

วนั/เดือน/ปี เกิด ............................อาย.ุ.........เลขที่บตัรประชาชน................................สญัชาติ......... 

วฒิุการศกึษา.........................................สถานะภาพ  (   )โสด   (   )แตง่งาน   (   )หม้าย   (   )หยา่ร้าง 

ช่ือคูส่มรส.................................................................อาชีพคูส่มรส................................................ 

 

ที่อยูบ้่านตามทะเบียนบ้าน

................................................................................................................................................  

รหสัไปรษณีย์.........................เบอร์โทรศพัท์บ้าน..............................เบอร์มือถือ................................ 

อีเมล์..................................................................................................................  

 

ที่ทํางาน 

ช่ือ สถานที่ทํางาน หรือสถานศกึษา

.............................................................................................................................. 

ที่อยูท่ี่ทํางานหรือสถานศกึษา..................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย์.................................อาชีพ/ระดบัชัน้ที่ศกึษา.......................................ตําแหนง่................................... 

เบอร์ที่ทํางาน/เบอร์สถานศกึษา......................................... 

 

สมาชิกในครอบครัว 

1.ช่ือ-สกลุ..........................................................สญัชาติ................อาชีพ........................ความสมัพนัธ์....................... 

2.ช่ือ-สกลุ..........................................................สญัชาติ................อาชีพ........................ความสมัพนัธ์....................... 

3.ช่ือ-สกลุ..........................................................สญัชาติ................อาชีพ........................ความสมัพนัธ์....................... 

4.ช่ือ-สกลุ..........................................................สญัชาติ................อาชีพ........................ความสมัพนัธ์....................... 

 

**บคุคลที่สามารถติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิน............................................................................................................ 

เบอร์โทรศพัท์..........................................................ความสมัพนัธ์................................................. 


