บริษทั อันอัน แทรเวลจํากัด ใบอนุ ญาตเลขที่ 11/06144
268/6 ถ.ลาดพร้าว122(มหาดไทย1)วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร : 062-8982465 / 086-9085995 ID Line : linglingthai

www.an-antravel.com E-Mail : an-antravel@hotmail.com

วันที่

กําหนดการ

เช้ า เที่ยง เย็น

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง (WE684 : 10.30-14.50 หรื อ
11.05-15.15) -อิสระช้ อปปิ้ งหงหยาต้ ง-ลงเรื อสํ าราญ
PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8

X

✈ 

เรื อสํ าราญ PRESIDENT
CRUISE NO.7 OR 8

2

ผ่ านเมืองเฟิ งตู-ขึน้ ฝั่งชมเจดีย์สือเป่ าไจ้
งานเลีย้ งต้ อนรับจากทางเรือ

  

เรื อสํ าราญ PRESIDENT
CRUISE NO.7 OR 8

3

ช่ องแคบชวีถังเสี ย-ช่ องแคบอูเสี ย-นั่งเรื อเล็กชม
เสิ่ นหนงซี-งานเลีย้ งอําลาจากทางเรื อ

  

เรื อสํ าราญ PRESIDENT
CRUISE NO.7 OR 8

4

HILTON HOTEL
ชมทิวทัศน์ แม่ นํ้าแยงซีเกียง-เขื่อนซานเสียต้ าป้ า(รวม
  
รถกอล์ฟ)-เมืองอี๋ฉาง-นั่งรถไฟความเร็วสู งกลับสู่ ฉงชิ่ง
หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

SHWECKG6 ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง...ปลาราดพริ ก 5 วัน 4 คืน(WE) ก.ค.-ต.ค. 61/Y-RE280518
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5

ช้ อปปิ้ งถนนคนเดินเจีย่ ฟางเป่ ย-ชมด้านนอกมหาศาลา
  ✈
ประชาคม-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ (WE685 : 15.50-18.00
หรื อ 16.10-18.30 )

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์และคนขับรถ จํานวน 150 หยวน/คนตลอดการเดินทาง

วันแรก
07.30 น.
10.30 น.
14.50 น.

คํา่

วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

คํา่

 กําหนดการเดินทาง เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2561

กรุงเทพฯ (ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูม)ิ -ฉงชิ่ง-อิสระช้ อปปิ้ งหงหยาต้ ง
ลงเรื อสํ าราญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่ างประเทศ ) ชั้ น 4
เคาน์ เตอร์ E สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับ และ
อํานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
 เหิรฟ้าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE684 : 10.30-14.50 หรื อ 11.05-15.15
(บริ การอาหาร และเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานเมืองฉงชิ่ง ตั้งอยูภ่ าคตะวันตกของประเทศจีน ทั้งเป็ นมหานครที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศจีน และเป็ นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ ผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่าน อิสระช้ อปปิ้ งหงหยาต้ ง เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ แบ่งเป็ นโซน
หลายชั้น ในส่ วนของชั้น 4 จะเป็ นตลาดของกิ น เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ตกแต่งในสไตล์จีน
โบราณ ที่โดดเด่นเห็นจะเป็ นสินค้าแปรรู ป และเครื่ องเทศโดยเฉพาะหมาล่า วัตุดิบที่ชาวจีนเสฉวน
นิยมใส่ลงไปในอาหาร
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ลงเรื อสํ าราญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8 เพื่อ เริ่ ม ต้น แห่ งการล่ อ งแม่ น้ าํ แยงซี
เกียง ที่มีความยาว 192 กม. โดยเรื อจะแล่นผ่านบรรดาช่องแคบน้อยใหญ่มากมาย
 พักบนเรื อสํ าราญหรู PRESIDENT CRUISE NO. 7 OR 8 ระดับ 5 ดาว*****
ผ่ านเมืองเฟิ งตู-ขึน้ ฝั่งชมเจดีย์สือเป่ าไจ้ -งานเลีย้ งต้ อนรับจากทางเรื อ
 รับประทานอาหารเช้ าบนเรื อ
เรื อจะล่อ งผ่าน เมืองเฟิ งตู (เมืองผี) เป็ นเมือ งขนาดกลางริ มฝั่ งแม่น้ าํ อําเภอวัน่ เซี่ ยน ซึ่ งเป็ นเมือ ง
ยมโลกจํา ลองที่ ส ร้ า งตามความเชื่ อ ของชาวจี น ในสมัย ราชวงศ์ห มิ ง จากลัท ธิ เ ต๋ า และพุท ธ
ผสมผสานกันเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษมีประวัติความเป็ นมายาวนานถึง 400 กว่าปี
 รับประทานอาหารกลางวันบนเรื อ
นําท่านขึ้นฝั่งเพื่อเดินชมความงามของ เจดีย์สือเป่ าไจ้ ตั้งอยูต่ ิดขนาบเขาหวี้อ้ิน ทางทิศเหนื อของ
แม่น้ าํ แยงซี เกียง สร้างขึ้นในยุคราชวงศ์หมิง สมัยปี ว่านลี่ โครงสร้างลักษณะสถาปั ตยกรรมคล้าย
เจดีย ์ ทําจากไม้ และเชื่อมต่อกันโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย มี 12 ชั้น สูงประมาณ 56 เมตร ซึ่ งนับเป็ นสิ่ ง
มหัศจรรย์ที่ถูกจัดอันดับไว้วา่ เป็ น 1 ใน 8 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็วา่ ได้
 รับประทานอาหารคํา่ บนเรื อ
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วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย
คํา่
วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

พบกับการเลีย้ งต้ อนรับจากกัปตันเรื อ และเหล่ ากลาสี เรื ออย่ างอบอุ่น
 พักบนเรื อสํ าราญหรู PRESIDENT CRUISE NO. 7 OR 8 ระดับ 5 ดาว*****
ช่ อแคบชวีถังเสี ย-ช่ องแคบอูเสี ย-นั่งเรื อเล็กชมเสิ่นหนงซี-งานเลีย้ งอําลาจากทางเรื อ
 รับประทานอาหารเช้ าบนเรื อ
เรื อ จะแล่ น ผ่า นเขตทิ ว ทัศ น์ ช่ องแคบชวี ถั ง เสี ย ชึ่ ง เป็ นช่ อ งแคบที่ มี ค วามยาวสั้น ที่ สุ ด เพีย ง 8
กิโลเมตร และเป็ นช่องแคบที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวพอสมควร โดยเฉพาะช่วงตะวันตกของช่องแคบ
ที่ชื่อว่าประตูขุยเหมิน บริ เวณนี้ กระแสนํ้าจะไหลเชี่ยวกรากมากโดยในอดีตเรื อสําราญต้องฝ่ าด่าน
อันแข็งแกร่ งนี้ ไ ปให้ไ ด้ด้วยความปลอดภัย ระหว่างนั้นเรื อสําราญจะแล่ นผ่าน ช่ องแคบอู เสี ย มี
ความยาวประมาณ 42 ก.ม. เป็ นช่องแคบใหญ่อนั ดับหนึ่ งในบรรดาช่ องแคบของแม่ น้ าํ แยงซี เกียง
โดยที่สองฟากฝั่งจะมีแนวหินผา ที่มีลกั ษณะเหมือนหิ นวางเรี ยงรายซ้อนกันเป็ นชั้นอย่างมีระเบียบ
ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่โดดเด่นสวยงามเป็ นพิเศษ
 รับประทานอาหารกลางวันบนเรื อ
นําท่านเปลี่ยนลงเรื อเล็ก เพื่อชมความงามของ เสิ่ นหนงซี ต้นนํ้าเกิดจากเสิ่ นหนงเจี้ย เลยได้ซื่อว่า
เสิ่ นหนงซี ที่มีความยาว 60 กิโลเมตร ก่อนจะไหลเข้าแม่น้ าํ แยงซี เกียง ได้รวมกับแม่น้ าํ อีก 17 สาย
สองข้างทางมีหุบเขาปกคลุม นํ้าใส และไหลเชี่ยว
 รับประทานอาหารคํา่ บนเรื อ
พบกับการเลีย้ งอําลาจากกัปตันเรื อ และเหล่ ากลาสี เรื ออย่ างอบอุ่น
 พักบนเรื อสํ าราญหรู PRESIDENT CRUISE NO. 7 OR 8 ระดับ 5 ดาว*****
ชมทิวทัศน์ แม่ นํ้าแยงซีเกียง-เขื่อนซานเสียต้ าป้ า(รวมรถกอล์ ฟ)-เมืองอี๋ชาง-นั่งรถไฟความเร็วสู ง
กลับสู่ ฉงชิ่ง
 รับประทานอาหารเช้ าบนเรื อ
เรื อจะแล่นผ่านทิวทัศน์ให้ท่านได้ชมความงามตามธรรมชาติของแม่น้ าํ แยงซี เกียง จากนั้นนําท่าน
ขึ้นจากเรื อ ชมเขื่อนยักษ์ อภิมหาโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค ซานเสี ยต้ าป้ า เป็ นโครงการที่ใหญ่โต
ที่สุดอีกอย่างหนึ่ งของจีน นับตั้งแต่การสร้างกําแพงเมืองจีน มีความยาวทั้งหมด 3,035 เมตร ช่อง
ระบายนํ้ายาว 483เมตร ซึ่ งสามารถเก็บกักนํ้าได้ถึง 39.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่ วนสันเขื่อนสู ง 185
เมตร แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วนกล่ า วคือ 2 ส่ วนสําหรับผลิ ตกระแสไฟฟ้ า ซึ่ งสามารถผลิ ตพลังงาน
กระแสไฟฟ้าส่งให้พ้นื ที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน อีก 1 ส่วนสําหรับระบายนํ้า และ 2 ส่วนป็ นประตู
สําหรับเรื อแล่นผ่านโดยแบ่งเป็ นเรื อที่มีระวางขับนํ้าตั้งแต่ 3000-10,000ตัน และเรื อที่มีระวางขับนํ้า
น้อ ยกว่า 3,000 ตัน โดยมี ป ระตูให้เรื อ แล่ นผ่าน 5 ลําดับ ชั้นด้วยกัน และนอกจากใช้ป ระโยชน์
ทางด้านเศรษฐกิ จแล้วยังช่วยป้ อ งกันอุ ทกภัยสองฝากฝั่ งแม่ น้ าํ แยงซี เกียงอี กด้วย (รวมรถกอล์ ฟ )
จากนั้นนําท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองอี๋ฉาง หรื อเรี ยกย่อๆ ว่า เมืองอี๋ ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของ
มณฑลหูเป่ ย และอยูป่ ากช่องแคบซี หลิงเสี ยของแม่น้ าํ แยงซี เกียง ประชากรส่วนใหญ่จะเป็ นชนเผ่า
กลุ่มน้อยที่มาอาศัยอยูร่ ่ วมกันประมาณ 20 กว่าเผ่า อาทิเช่น เผ่าหุย ถู่เจีย แมนจู และชาวฮัน่ ฯลฯ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ สถานนีรถไฟ เพือ่ เดินทางกลับสู่ ฉงชิ่ง ด้วย รถไฟความเร็วสู งขบวนต้ งเฉอ ขบวน
ที่ D…. (บัตรโดยสารชั้ นปกติ) ระยะเวลาการเดินทางใช้เวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง 30 นาที ซึ่งวิ่งด้วย
ความเร็ว 150 กิโลเมตร/ชัว่ โมง (กระเป๋าเดินทางต้ องลากเอง เพื่อความรวดเร็ ว) ถึง เมืองฉงชิ่ ง ซึ่ ง
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คํา่
วันที่ห้า
เช้ า
เที่ยง
บ่ าย

15.50 น.
18.00 น.

เป็ นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และเป็ นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางนํ้า และ
ทางอากาศที่อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงใต้
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ HILTON HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 5 ดาว*****
ช้ อปปิ้ งถนนคนเดินเจีย่ ฟางเป่ ย-ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านอิสระช้อปปิ้ งย่าน ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ ย เพื่อเลือกซื้ อสิ นค้าราคาถูกมากมาย หรื อซื้อเป็ น
ของฝากสําหรับคนที่รักทางบ้าน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม มหาศาลาประชาคม (ชมและเก็บภาพบรรยากาศด้ านนอก) ซึ่ งนายเฮดหลงแห่ งกองทัพ
คอมมิวนิ สต์ริเริ่ มสร้างขึ้นภายหลังการปฏิวตั ิสาํ เร็ จ ในปี พ.ศ. 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็ นที่
ประชุมสภาผูแ้ ทน และโรงละครของประชาชน สร้างโดยจําลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมือ ง
ปั กกิ่ง สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่ง
 เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE685 : 15.50-18.00 หรื อ 16.10-18.30
(บริ การอาหาร และเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....    
********ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ*********
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้ังแต่ 10 ท่ านขึน้ ไป ***)

ทัวร์ คุณธรรม ฉงชิ่ง...ปลาราดพริก

ล่ องแม่ นํา้ แยงซีเกียง เรื อสํ าราญ President Cruise 5 วัน 4 คืน (WE)
อัตราค่าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

เด็กอายุ 2-18 ปี
พักกับผู้ใหญ่

วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2561

29,999 บาท

29,999 บาท

12,000 บาท 21,999 บาท

วันที่ 10-14 สิ งหาคม 2561

31,999 บาท

31,999 บาท

12,000 บาท 21,999 บาท

วันที่ 24-28 สิ งหาคม 2561

30,999 บาท

30,999 บาท

12,000 บาท 21,999 บาท

กําหนดการเดินทาง

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม
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วันที่ 7-11 กันยายน 2561

30,999 บาท

30,999 บาท

12,000 บาท 24,999 บาท

วันที่ 21-25 กันยายน 2561

31,999 บาท

31,999 บาท

12,000 บาท 24,999 บาท

วันที่ 12-16 ตุลาคม 2561

32,999 บาท

32,999 บาท

12,000 บาท 25,999 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่าตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ าภาษีส นามบินทุกแห่ ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ าํ มันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าภาษี
นํ้ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นี้เช็คภาษีนํ้ามัน ณ วันที่ 28 พ.ค. 61
3. ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,500 บาท (ผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทําการ ชําระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,050 บาท (ชําระพร้ อมค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. นํ้าหนักสั มภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน นํ้าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม,
ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ยอ่ ม
อยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลู กค้ าท่ านใดสนใจ ซื้ อประกันการเดิ นทางเพื่ อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุ ขภาพ ท่ า น
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บาท
ขึน้ อยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้มุ ครอง
กรณี ที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติง่ , อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ ํา นาจของสุ ร ายาเสพติ ด , บาดเจ็ บ จากการทะเลาะวิ ว าท การแท้ง บุ ต ร, การบาดเจ็ บ เนื่ อ งมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่าบริการดังกล่าว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็ นชาวไทยเท่ านั้น!!!
อัตราค่าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่าทําหนังสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 150 หยวนต่ อคน (เด็กชําระทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้ อยกว่ า 15 ท่ าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 100 หยวน / ท่ าน / ทริป
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4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์เท่านั้น
5. ค่าวีซ่าจีนสํ าหรับชาวต่ างชาติ
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั้งแรก ชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง) พร้อมส่ ง
สํ าเนาหนังสื อเดินทาง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสื อเดินทางตัวจริง, พร้ อมรู ปถ่ าย จํานวน 2 รู ป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้ อด้ านล่ าง) และเอกสาร
ที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย ก่ อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่ วน 2 วันทําการ ชําระค่ า
ส่ วนต่ างเพิ่ม 1,050 บาท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สํ าหรับผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น)
3. ชําระส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายท่ านละ 15,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้าใช้ จ่ายทั้งหมด
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด เนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทราบก่ อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพือ่ ให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย,
การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อ จลาจล หรื อ กรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
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 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํารุ ดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ าเกิดการชํ ารุ ด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาวเท่ านั้น!!
ข้ อห้ าม : ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิม้ , ห้ามใส่ เสื้ อสี อ่อ น และสี ขาว (ห้ามใส่ เสื้ อคอกว้าง
แขนกุด ซี ทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทํางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่ แวนตาสี ดาํ หรื อ
กรอบแว่นสีดาํ , ห้ามสวมใส่เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิ้ว และใบหูท้งั 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรื อฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืน่ วีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ ง
หนังสือเดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทางพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่ อ หรื อ แม่
1. สําเนาสูติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทางพร้ อมญาติ
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1. สําเนาสูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที่เขตหรื ออําเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทางที่ชื่อเป็ นชาย แต่ รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติ ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุ ญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ต่าํ กว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ ได้
ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
• หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย)
ประเทศที่ไม่ สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยีย่ ม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสื อเดินทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจาก
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทําการยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 10 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้ าใจ ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิม่ เติม หรื อเปลี่ยนระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์
ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ป ระสงค์ จะใช้ หนั งสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดิ นทาง และยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่าน
จะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในการอนุ ญ าตให้เ ข้า -ออกประเทศด้ว ยตนเอง เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ ไม่ ท ราบกฎกติ ก าใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

** ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจาก
ทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก **
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ผู้เดินทางกรุ ณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!้ !!!

เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตามความเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ าร้ าง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส.........................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน..................................มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................. ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ บ้าน...............................................
ชื่ อสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ).........................................................................................
ตําแหน่ งงาน...................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุณากรอกชื่ อสถานทีท่ ํางาน/ ที่อยู่ ที่เคยทํางาน......................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................
.. ......... ...

(สํ าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่ านได้ โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี .....................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................

หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
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