GTM-09 SHWECKG6 เรื อสําราญระดับ5 ดาวPresident Cruise เขือนสามผา5วัน4คืน(WE)เม.ย.-มิ.ย.61

วันที

กําหนดการ

เช้ า เทียง เย็น

โรงแรม

1

กรุ งเทพฯ-ฉงชิง(WE684 : 11.05-15.15)
อิสระช้ อปปิ งหงหยาต้ ง-ลงเรือสําราญ
PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8

X

✈



เรือสําราญ PRESIDENT
CRUISE NO.7 OR 8

2

ผ่ านเมืองเฟิ งตู-ขึ นฝั งชมเจดีย์สือเป่ าไจ้
งานเลี ยงต้ อนรับจากทางเรือ







เรือสําราญ PRESIDENT
CRUISE NO.7 OR 8

3

ช่ องแคบชวีถงั เสีย-ช่ องแคบอูเสีย-นังเรือเล็กชม
เสินหนงซี-งานเลี ยงอําลาจากทางเรือ







เรือสําราญ PRESIDENT
CRUISE NO.7 OR 8

4

ชมทิวทัศน์ แม่ นํ าแยงซีเกียง-เขือนซานเสียต้ าป้า(รวม
รถกอล์ ฟ)-เมืองอีฉาง-นังรถไฟความเร็วสูงกลับสู่ฉงชิง







HILTON HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ5ดาว

5

ช้ อปปิ งถนนคนเดินเจียฟางเป่ ย-ชมด้ านนอกมหาศาลา
ประชาคม-ฉงชิง-กรุ งเทพฯ (WE685 :16.10-18.30)





✈

กรุ ณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จํานวน150 หยวน/คนตลอดการเดินทาง

กําหนดการเดินทางเดือนเมษายน–มิถุนายน2561
วันแรก
กรุ งเทพฯ (ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฉงชิง-อิสระช้ อปปิ งหงหยาต้ ง
ลงเรือสําราญ PRESIDENT CRUISE NO.7OR 8
08.00น.

คณะพร้ อมกันที ท่ าอากาศยานสุ ว รรณภูมิ ณอาคารผู้โ ดยสารขาออก ( ระหว่ างประเทศ ) ชั น 4
เคาน์ เตอร์ E สายการบินTHAI SMILE(WE)โดยมีเจ้ าหน้ าทีจากทางบริ ษัทฯ คอยต้ อนรับและอํานวยความ
สะดวกแด่ทา่ นก่อนออกเดินทาง

GTM-09 SHWECKG6 เรื อสําราญระดับ5 ดาวPresident Cruise เขือนสามผา5วัน4คืน(WE)เม.ย.-มิ.ย.61

11.05น.
15.15 น.

คํา

เหิรฟ้ าสูเ่ มืองฉงชิงโดยสายการบิน THAI SMILEเทียวบินทีWE684
(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานเมืองฉงชิ ง ตั งอยู่ภาคตะวันตกของประเทศจีน ทั งเป็ นมหานครทีใหญ่ทีสดุ ของ
ประเทศจีน และเป็ นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางนํ า และทางอากาศ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
แล้ ว นําท่าน อิสระช้ อปปิ งหงหยาต้ ง เป็ นแหล่งช้ อปปิ งขนาดใหญ่ แบ่งเป็ นโซนหลายชั น ในส่วนของชั น4 จะ
เป็ นตลาดของกิน เต็มไปด้ วยร้ านค้ ามากมาย ตกแต่งในสไตล์ จีนโบราณ ทีโดดเด่นเห็นจะเป็ นสินค้ าแปรรู ปและ
เครื องเทศโดยเฉพาะหมาล่า วัตดุ ิบทีชาวจีนเสฉวน นิยมใส่ลงไปในอาหาร
 รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ลงเรือสําราญ PRESIDENT CRUISE NO.7OR 8 เพือเริ มต้ นแห่งการล่องแม่นํ าแยงซีเกียง ทีมีความ
ยาว192 กม. โดยเรื อจะแล่นผ่านบรรดาช่องแคบน้ อยใหญ่มากมาย
 พักบนเรือสําราญหรู PRESIDENT CRUISENO. 7OR 8

วันทีสองผ่ านเมืองเฟิ งตู-ขึ นฝั งชมเจดีย์สือเป่ าไจ้ -งานเลี ยงต้ อนรับจากทางเรือ
เช้ า

เทียง
บ่ าย

คํา

 รับประทานอาหารเช้ าบนเรือ
เรื อจะล่องผ่าน เมืองเฟิ งตู (เมืองผี) เป็ นเมืองขนาดกลางริ มฝั งแม่นํ าอําเภอวันเซียนซึงเป็ นเมืองยมโลกจําลอง
ทีสร้ างตามความเชือของชาวจีน ในสมัยราชวงศ์หมิง จากลัทธิเต๋าและพุทธผสมผสานกันเกี ยวกับบาปบุญคุณ
โทษมีประวัติความเป็ นมายาวนานถึง 400 กว่าปี
 รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
นําท่านขึ นฝั งเพือเดินทางโดยรถบัสชมความงามของ เจดีย์สือเป่ าไจ้ ตั งอยู่ติดขนาบเขาหวี อิ น ทางทิศเหนือ
ของแม่นํ าแยงซีเกียง สร้ างขึ นในยุคราชวงศ์หมิง สมัยปี ว่านลีโครงสร้ างลักษณะสถาปั ตยกรรมคล้ ายเจดีย์ ทํา
จากไม้ และเชื อมต่อกันโดยไม่ได้ ใช้ ตะปูเลย มี 12 ชั น สูงประมาณ 56 เมตร ซึงนับเป็ นสิงมหัศจรรย์ทีถูกจัด
อันดับไว้ วา่ เป็ น 1ใน 8 สิงมหัศจรรย์ของโลกก็วา่ ได้
 รับประทานอาหารคําบนเรือ
พบกับการเลี ยงต้ อนรับจากกัปตันเรือและเหล่ ากลาสีเรืออย่ างอบอุ่น
 พักบนเรือสําราญหรู PRESIDENT CRUISENO. 7OR 8

วันทีสาม

ช่ อแคบชวีถงั เสีย-ช่ องแคบอูเสีย-นังเรือเล็กชมเสินหนงซี-งานเลี ยงอําลาจากทางเรือ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ าบนเรือ
เรื อจะแล่นผ่านเขตทิวทัศน์ช่องแคบชวีถงั เสีย ชึงเป็ นช่องแคบทีมีความยาวสั นทีสดุ เพียง8 กิโลเมตร และเป็ น
ช่องแคบทีดงึ ดูดใจนักท่องเทียวพอสมควร โดยเฉพาะช่วงตะวันตกของช่องแคบที ชือว่าประตูขยุ เหมิน บริ เวณนี
กระแสนํ าจะไหลเชี ยวกรากมากโดยในอดีตเรื อสําราญต้ องฝ่ าด่านอันแข็งแกร่ งนี ไปให้ ได้ ด้วยความปลอดภัย
ระหว่างนั นเรื อสําราญจะแล่นผ่านช่ องแคบอูเสียมีความยาวประมาณ 42 ก.ม. เป็ นช่องแคบใหญ่อนั ดับหนึงใน
บรรดาช่องแคบของแม่นํ าแยงซีเกียง โดยทีสองฟากฝั งจะมีแนวหินผาทีมีลกั ษณะเหมือนหินวางเรี ยงรายซ้ อนกัน
เป็ นชั นอย่างมีระเบียบก่อให้ เกิดทัศนียภาพทีโดดเด่นสวยงามเป็ นพิเศษ
 รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

เทียง

GTM-09 SHWECKG6 เรื อสําราญระดับ5 ดาวPresident Cruise เขือนสามผา5วัน4คืน(WE)เม.ย.-มิ.ย.61

บ่ าย

คํา

นําท่านเปลียนลงเรือเล็กเพือชมความงามของเสินหนงซีต้นนํ าเกิดจากเสินหนงเจียเลยได้ ซือว่าเสินหนงซีทีมี
ความยาว 60 กิโลเมตรก่อนจะไหลเข้ าแม่นํ าแยงซีเกียงได้ รวมกับแม่นํ าอีก17สายสองข้ างทางมีหบุ เขาปกคลุม
นํ าใสและไหลเชียว
 รับประทานอาหารคําบนเรือ
พบกับการเลี ยงอําลาจากกัปตันเรือและเหล่ ากลาสีเรืออย่ างอบอุ่น
 พักบนเรือสําราญหรู PRESIDENT CRUISENO. 7 OR 8

วันทีสี

ชมทิวทัศน์ แม่ นํ าแยงซีเกียง-เขือนซานเสียต้ าป้า(รวมรถกอล์ ฟ)-เมืองอีชาง-นังรถไฟความเร็วสูงกลับสู่
ฉงชิง

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ าบนเรือ
เรื อจะแล่นผ่านทิวทัศน์ให้ ทา่ นได้ ชมความงามตามธรรมชาติของแม่นํ าแยงซีเกียงจากนั นนําท่านขึ นจากเรื อชม
เขือนยักษ์ อภิมหาโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค ซานเสียต้ าป้า เป็ นโครงการทีใหญ่โตทีสดุ อีกอย่างหนึงของจีน
นับตั งแต่การสร้ างกําแพงเมืองจีน มีความยาวทั งหมด3,035 เมตร ช่องระบายนํ ายาว483เมตร ซึงสามารถเก็บ
กักนํ าได้ ถึง 39.3 ล้ านลูกบาศก์เมตร ส่วนสันเขือนสูง 185 เมตร แบ่งออกเป็ น 5 ส่วนกล่าวคือ 2 ส่วนสําหรับผลิต
กระแสไฟฟ้ า ซึงสามารถผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้ าส่งให้ พื นที 1 ใน 5 ของประเทศจีน อีก 1 ส่วนสําหรับระบาย
นํ า และ2 ส่วนป็ นประตูสาํ หรับเรื อแล่นผ่านโดยแบ่งเป็ นเรื อทีมีระวางขับนํ าตั งแต่3000-10,000ตัน และเรื อทีมี
ระวางขับนํ าน้ อยกว่า 3,000 ตัน โดยมีประตูให้ เรื อแล่นผ่าน 5 ลําดับชั นด้ วยกัน และนอกจากใช้ ประโยชน์
ทางด้ านเศรษฐกิจแล้ วยังช่วยป้องกันอุทกภัยสองฝากฝั งแม่นํ าแยงซีเกียงอีกด้ วย(รวมรถกอล์ ฟ)จากนั นนําท่าน
เดินทางโดยรถโค้ ชสู่ เมืองอีฉาง หรื อเรี ยกย่อๆว่า เมืองอี ตั งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูเป่ ย และอยู่ปาก
ช่องแคบซีหลิงเสียของแม่นํ าแยงซีเกียง ประชากรส่วนใหญ่จะเป็ นชนเผ่ากลุม่ น้ อยทีมาอาศัยอยูร่ ่วมกันประมาณ
20 กว่าเผ่า อาทิเช่น เผ่าหุย ถู่เจีย แมนจู และชาวฮัน ฯลฯ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ สถานนีรถไฟ เพือเดินทางกลับสู่ฉงชิงด้ วยรถไฟความเร็ วสูงขบวนต้ งเฉอ ขบวนที D….
(บัต รโดยสารชั นปกติ)ระยะเวลาการเดิ นทางใช้ เวลาประมาณ4ชัวโมง 30นาที ซึ งวิ งด้ วยความเร็ ว 150
กิโลเมตร/ชัวโมง (กระเป๋าเดินทางต้ องลากเอง เพือความรวดเร็ว)ถึง เมืองฉงชิง ซึงเป็ นมหานครทีใหญ่ทีสดุ
ของประเทศจีน และเป็ นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบกทางนํ า และทางอากาศทีอยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงใต้
 รับประทานอาหารคําณ ภัตตาคาร
 พักที HILTON HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

เทียง
บ่ าย

คํา
วันทีห้า

ช้ อปปิ งถนนคนเดินเจียฟางเป่ ย-ชมด้ านนอกมหาศาลาประชาคม-ฉงชิง-กรุ งเทพฯ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านอิสระช้ อปปิ งย่าน ถนนคนเดินเจียฟางเป่ ยเพือเลือกซื อสินค้ าราคาถูกมากมาย หรื อซื อเป็ นของฝาก
สําหรับคนทีรักทางบ้ าน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทียง

GTM-09 SHWECKG6 เรื อสําราญระดับ5 ดาวPresident Cruise เขือนสามผา5วัน4คืน(WE)เม.ย.-มิ.ย.61

บ่ าย

16.10 น.
18.30 น.

นํ า ท่า นชม มหาศาลาประชาคม(ชมและเก็ บ ภาพบรรยากาศด้ า นนอก)ซึ ง นายเฮดหลงแห่ ง กองทัพ
คอมมิวนิสต์ริเริ มสร้ างขึ นภายหลังการปฏิวตั ิสาํ เร็ จ ในปี พ.ศ. 2494 จุคนได้ กว่า 4,000 คน ใช้ เป็ นทีประชุมสภา
ผู้แทนและโรงละครของประชาชน สร้ างโดยจําลองแบบมาจากหอเทียนถานทีเมืองปั กกิงสมควรแก่เวลานําท่าน
เดินทางสู่ สนามบินฉงชิง
เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน THAI SMILEเทียวบินที WE685
(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ.....
********ขอบคุณทุกท่ านทีใช้ บริการ*********
ซือสัตย์ จริงใจห่ วงใยเน้ นบริการคืองานของเรา
(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ตั งแต่ 10 ท่ านขึ นไป ***)
เรือสําราญระดับ 5 ดาว President Cruiseเขือนสามผา 5 วัน 4 คืน(WE)
อัตราค่ าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

เด็กอายุ 2-18 ปี
พักกับผู้ใหญ่

พักเดียว
จ่ ายเพิม

ราคา
ไม่ รวมตัว

วันที 4-8เมษายน2561
**วันจักรี**

32,999บาท

32,999บาท

12,000 บาท

21,999 บาท

วันที 11-15เมษายน2561
**วันสงกรานต์ **

34,999บาท

34,999บาท

12,000 บาท

23,999 บาท

วันที 25-29เมษายน2561

28,999บาท

28,999บาท

12,000 บาท

20,999 บาท

วันที 9-13พฤษภาคม2561

27,999บาท

27,999บาท

12,000 บาท

19,999 บาท

วันที 25-29พฤษภาคม2561
**วันวิสาขบูชา**

32,999บาท

32,999บาท

12,000 บาท

21,999 บาท

วันที 6-10/20-24 มิถุนาย 2561

27,999บาท

27,999บาท

12,000 บาท

19,999 บาท

กําหนดการเดินทาง
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อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่ าตัวเครืองบินชั นทัศนาจร ไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ป ตามทีระบุไว้ ในรายการเท่านั น
2. ค่ าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษี นํ ามันขึ นทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ เก็บค่าภาษี นํ ามันเพิมตาม
ความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นี เช็คภาษีนํ ามันณวันที4ม.ค. 61
3. ค่ าวีซ่าจีนปกติ 4 วันทําการราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
**กรณียืนด่วน 2 วันทําการ ชํ าระค่าส่วนต่างเพิ ม1,050 บาท (ชํ าระพร้อมค่าทัวร์ ส่วนที เหลือ)
4. ค่ าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2-3 ท่าน), อาหารและเครื องดืมทุกมื อ ตามทีระบุไว้ ในรายการ
5.ค่ ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานทีตา่ งๆ ตามทีระบุไว้ ในรายการ
6. นํ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ นเครื องได้ 1ชิ น ต่อท่านนํ าหนักต้ องไม่เกิน7 กิโลกรัม,ค่าประกันวินาศภัย
เครื องบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอา
ประกันทีมีอายุตั งแต่ 1 เดือนขึ นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ทีมีอายุสงู กว่า 70 ปี ขึ นไป ค่าชดเชย
ทังหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ งหนึงของค่าชดเชยทีระบุไว้ ในกรมธรรม์ทั งนี ย่อมอยู่ในข้ อจํากัดทีมีการตกลงไว้ กบั
บริ ษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้ องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานทีเกียวข้ อง
หมายเหตุ** ในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซื อประกันการเดินทางเพือให้ คลอบคลุมในเรื องของสุขภาพ ท่ านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ มเติมได้ ที เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท ฯ ***ทั งนี อัตราเบี ยประกันเริ มต้ นที 330 บาท ขึ นอยู่กับ
ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณีทีเสียชีวิตหรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้ วยโรคประจําตัว , การติดเชื อ, ไวรัส, ไส้ เลือน, ไส้ ติง, อาการทีเกียวข้ องกับการติดยา,
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้ อํานาจของสุรายา
เสพติด,บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทการแท้ งบุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการ
ร้ าย การยึดพาหนะ และการปล้ นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอืนๆตามเงือนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่ าบริการดังกล่ าว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเป็ นชาวไทยเท่ านั น!!!
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่ าทําหนังสือเดินทางทุกประเภท
2. ค่ าใช้ จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอืนๆ ฯลฯ
3. กรุ ณาเตรียมค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 150 หยวนต่ อคน(เด็กชําระทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ )
4. ค่ าภาษีมูลค่าเพิ มVAT 7 % และหักภาษี ณ ทีจ่าย 3 % ในกรณีทีลูกค้ าต้ องการใบเสร็ จรับเงินที ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่า
ภาษี มลู ค่าเพิม และหัก ณ ทีจ่าย จากยอดขายจริ งทั งหมดเท่านั น และโปรดแจ้ งทางบริ ษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ
ออกใบเสร็ จทีถกู ให้ กบั บริ ษัททัวร์ เท่านั น
5. ค่ าวีซ่าจีนสําหรับชาวต่ างชาติ
เงือนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั งแรกชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท หรื อทั งหมด(ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง)พร้ อมส่ งสําเนาหนังสือ
เดินทาง ให้ กบั เจ้ าหน้ าทีฝ่ายขาย
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2. ส่ งหนังสือเดินทางตัวจริ ง, พร้ อมรู ปถ่ ายจํานวน 2 รู ป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้ อด้ านล่ าง) และเอกสารที
ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าทีฝ่ายขายก่ อนเดินทาง 15 วัน **กรณียืนด่ วน 2 วันทําการ ชําระค่ าส่ วน
ต่ างเพิม1,050 บาท(อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สําหรับผู้ถอื หนังสือเดินทางไทยเท่ านั น)
3. ชําระส่ วนทีเหลือก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่ าใช้ จ่ายทั งหมด
แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วันเก็บค่ าใช้ จ่ายท่ านละ 15,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเก็บค้ าใช้ จ่ายทั งหมด
 กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษัทฯจะพิจารณาเลื อนการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั งนี ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายทีไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่นค่าตัวเครื องบิน ค่าห้ อง ค่าธรรมเนียมวีซา่
ตามทีสถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้ จ่ายอืนๆทีเกิดขึ นตามจริ ง ในกรณีทีไม่สามารถเดินทางได้
เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ
ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิ น
 กรุ๊ ปทีเดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที พกั รวมถึงเทียวบินพิเศษเช่น Extra Flight
และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ทั งหมดเนืองจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนั นๆ
ข้ อควรทราบก่ อนการเดินทาง
คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
บริ ษัทฯ มีสทิ ธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
 รายการท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเทียว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพือให้ โปรแกรมการท่องเทียวเป็ นไปอย่างราบรื น และเหมาะสม
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวตั ิ และอืนๆทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ มเติมทีเกิดขึ นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อ
จากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน,การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรื อ
กรณีทีทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที กรมแรงงานทั งจากไทย และต่างประเทศ
ซึงอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อนั เนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั งสิ นแต่ทั งนี ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ การจัดหานี โดยไม่แจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า
ราคานี คิดตามราคาตัวเครื องบินในปั จจุบนั หากราคาตัวเครื องบินปรับสูงขึ นบริ ษัทฯสงวนสิทธิ ทีจะปรับราคาตัวเครื องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื อ
เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
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กรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองทั งทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิ นอัตราค่ าบ
 ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุทีเกิดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเทียวเอง
ในกรณีทีลกู ค้ าต้ องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที ของบริ ษัท ฯก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบริ ษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั งสิ น
 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที
ได้ ระบุไว้ แล้ วทั งหมด
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช้ งานไม่ตํากว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนั งสือเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํารุ ดใดๆ ทั งสิ น ถ้ าเกิดการชํารุ ด เจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย2 หน้ าเต็ม
3. รูปถ่ ายหน้ าตรงถ่ายจากร้ านถ่ายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ ว พื นหลังสีขาวเท่ านั น!!
ข้ อห้ าม: ห้ ามแม็ครูป, ห้ ามรูปเป็ นรอย, ห้ ามเปื อน, ห้ ามยิ ม, ห้ ามใส่เสื อสีอ่อนและสีขาว(ห้ ามใส่เสื อคอกว้ างแขนกุดซีทรู ลกู ไม้
สายเดี ยวชุด ราชการชุด ยูนิ ฟอร์ ม ชุด ทํา งานชุดนักเรี ย นนักศึกษา), ห้ ามใส่แ วนตาสีดํ า หรื อ กรอบแว่นสีดํา , ห้ ามสวมใส่
เครื องประดับทุกชนิดเช่นต่างหูสร้ อยกิปติดผมคาดผมเข็มกลัด เป็ นต้ น
รูปต้ องเห็นคิ วและใบหูทั ง2 ข้ างชัดเจนห้ ามผมปิ ดหน้ า
รูปต้ องอัดด้ วยกระดาษสีโกดัก หรื อฟูจิเท่านั นและต้ องไม่ใช่สติกเกอร์ หรื อรูปพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านทีประสงค์ใช้ รูปถ่ายข้ าราชการในการยืนวีซา่ กรุณาเตรี ยมหนังสือรับรองต้ นสังกัดจัดมาพร้ อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. เอกสารทีให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้ อมูลจริ งให้ ครบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตาํ กว่ า 18 ปี เดินทางใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
เดินทางพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่ อ หรือ แม่
1. สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั งนี กรณีเด็กอายุตาํ กว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2.สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3.สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
4.กรณีชือไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลียนชือ
เดินทางพร้ อมญาติ
1. สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั งนี กรณีเด็กอายุตาํ กว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2.สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3.สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
4.กรณีชือไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลียนชือ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําทีเขตหรื ออําเภอเท่านั น
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6. ผู้เดินทางทีชือเป็ นชาย แต่ รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
1.หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั น
2.หนังสือชี แจงตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั น
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั นตํา100,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ าน
4. ต้ องไปแสดงตัวต่อหน้ าผู้รับยืนวีซา่ ทีศนู ย์ยืนวีซา่ จีนในวันยืนวีซา่
7. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่ างชาติใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยตัวจริ งเท่านั น!! ต่ออายุการทํางานแล้ วไม่ตํากว่า 3 – 6 เดือนหากไม่ ได้ ทํางานใน
ประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2.หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั นตํา100,000 บาท
4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนียมการยืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีทีทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอืนๆ (กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ ทีเจ้ าหน้ าทีฝ่ายขาย)
ประเทศทีไม่ สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรังเศสและประเทศยุโรปทีเข้ ากลุม่ ข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก
ฟิ นแลนด์ ฝรั งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์
นอร์ เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสือเดินทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนื องจากผู้เดินทาง
จะต้ องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน และต้ องทําเรื องแจ้ ง เข้ า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทําการยืนวีซา่
9. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยืนวีซา่ ดังนั นกรุณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริ ษัททัวร์ อย่างน้ อย 10 วันทํา
การ (ก่อนออกเดินทาง)
10.โปรดทําความเข้ าใจศูนย์ยืนวีซา่ จีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิมเติมหรื อเปลียนระเบียบการยืนเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ ของสถานทูต
และบางครั งบริ ษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
11.ผู้ที ประสงค์ จ ะใช้ ห นั งสื อเดิน ทางราชการ หรื อ ใช้ บั ตร APECในการเดิน ทางและยกเว้ นการทํ าวี ซ่า จี น ท่า นจะต้ อ ง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้ า-ออกประเทศด้ วยตนเอง เนืองจากบริ ษัทฯไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้ นวีซ่า / ผู้ใช้
บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้ อย 2
อาทิตย์
** ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครั ง กรุ ณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื องจากทางบริษัทฯ จะอิง
ตามรายละเอียดของโปรแกรมทีขายเป็ นหลัก**
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ผู้เดินทางกรุ ณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!!!!
เอกสารทีใช้ ประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณากรอกรายละเอียดทั งหมดให้ ครบถ้ วน และตามความเป็ นจริง เพือประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS./ MRS./ MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ โสด
 แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ าร้ าง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชือคู่สมรส.........................................................................................................
ทีอยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน..................................มือถือ...............................
ทีอยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ).....................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ บ้าน...............................................
ชือสถานทีทาํ งาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ).........................................................................................
ตําแหน่ งงาน...................................................................................................................................................................
ทีอยู่สถานทีทาํ งาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุ ณากรอกชือสถานทีทาํ งาน/ ทีอยู่ ทีเคยทํางาน......................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................โทร................................
(สําคัญมากกรุ ณาแจ้ งเบอร์ ทถี กู ต้ องทีสามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับ
ท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือวันที................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.......................เดือน........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมือวันที................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.......................เดือน........................ปี .....................
รายชือบุคคลในครอบครัวของท่ านพร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสัมพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
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2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสัมพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวก
ภายหลัง ทั งนี เพือประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีนี (โปรดทําตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
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