
     
 

 
 
 
 
 
 

 
ฉงชิ�ง ล่องเรือสําราญ ฉงชิ�ง ล่องเรือสําราญ ฉงชิ�ง ล่องเรือสําราญ ฉงชิ�ง ล่องเรือสําราญ CENTURY SUN 5CENTURY SUN 5CENTURY SUN 5CENTURY SUN 5

วนัที�เดินทางวนัที�เดินทางวนัที�เดินทางวนัที�เดินทาง    พกัคูท่า่นละพกัคูท่า่นละพกัคูท่า่นละพกัคูท่า่นละ    

28 28 28 28 ธธธธ....คคคค....61616161----1111    มมมม....คคคค. . . . 62626262    33339999,,,,888888888888

********ราคานี1ราคานี1ราคานี1ราคานี1

ราคาทวัรข์า้งตน้ราคาทวัรข์า้งตน้ราคาทวัรข์า้งตน้ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมยงัไม่รวมยงัไม่รวมยงัไม่รวมคา่วีซา่ทา่นละ คา่วีซา่ทา่นละ คา่วีซา่ทา่นละ คา่วีซา่ทา่นละ 

    ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมคา่ทิปมคัคเุทศนท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมคา่ทิปมคัคเุทศนท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมคา่ทิปมคัคเุทศนท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมคา่ทิปมคัคเุทศนท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 

** ** ** ** โปรโปรโปรโปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล แกรมอาจจะมีการปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล แกรมอาจจะมีการปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล แกรมอาจจะมีการปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

       

CENTURY SUN 5CENTURY SUN 5CENTURY SUN 5CENTURY SUN 5    วนั วนั วนั วนั 4 4 4 4 คืนคืนคืนคืน    โดยสายการบินไทยสไมล ์โดยสายการบินไทยสไมล ์โดยสายการบินไทยสไมล ์โดยสายการบินไทยสไมล ์

    

เด็กอายตุาํกวา่ เด็กอายตุาํกวา่ เด็กอายตุาํกวา่ เด็กอายตุาํกวา่ 12 12 12 12 ปีปีปีปี    
    พกักบัผูใ้หญ่ พกักบัผูใ้หญ่ พกักบัผูใ้หญ่ พกักบัผูใ้หญ่ 2 2 2 2 ทา่นทา่นทา่นทา่น    

เสริมเตียงเสริมเตียงเสริมเตียงเสริมเตียง    ไม่เสริมเตียงไม่เสริมเตียงไม่เสริมเตียงไม่เสริมเตียง

888888888888....----    39393939,,,,888888888888....----    36363636,,,,555500000000....----

ราคานี1ราคานี1ราคานี1ราคานี1สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเทา่นั1นสาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเทา่นั1นสาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเทา่นั1นสาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเทา่นั1น********    

คา่วีซา่ทา่นละ คา่วีซา่ทา่นละ คา่วีซา่ทา่นละ คา่วีซา่ทา่นละ 1111,,,,500 500 500 500 บาทบาทบาทบาท((((ชาํระมดัจาํ กอ่นชาํระมดัจาํ กอ่นชาํระมดัจาํ กอ่นชาํระมดัจาํ กอ่น15151515ตคตคตคตค

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมคา่ทิปมคัคเุทศนท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมคา่ทิปมคัคเุทศนท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมคา่ทิปมคัคเุทศนท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมคา่ทิปมคัคเุทศนท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 111155550 0 0 0 หยวน หยวน หยวน หยวน 

********************หวัหนา้ทวัร ์ แลว้แต่ดลุพินิจหวัหนา้ทวัร ์ แลว้แต่ดลุพินิจหวัหนา้ทวัร ์ แลว้แต่ดลุพินิจหวัหนา้ทวัร ์ แลว้แต่ดลุพินิจ********************    
แกรมอาจจะมีการปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล แกรมอาจจะมีการปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล แกรมอาจจะมีการปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล แกรมอาจจะมีการปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

โดยสายการบินไทยสไมล ์โดยสายการบินไทยสไมล ์โดยสายการบินไทยสไมล ์โดยสายการบินไทยสไมล ์   

พกัเดี�ยวเพิ�มพกัเดี�ยวเพิ�มพกัเดี�ยวเพิ�มพกัเดี�ยวเพิ�ม    

ไม่เสริมเตียงไม่เสริมเตียงไม่เสริมเตียงไม่เสริมเตียง    

----    15151515,,,,000000000000....----    

ตคตคตคตค....61616161    ฟรีวีซา่จีนฟรีวีซา่จีนฟรีวีซา่จีนฟรีวีซา่จีน))))    

หยวน หยวน หยวน หยวน ////ทา่นทา่นทา่นทา่น////ทริปทริปทริปทริป    

แกรมอาจจะมีการปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล แกรมอาจจะมีการปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล แกรมอาจจะมีการปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล แกรมอาจจะมีการปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ********    



           
 

 
โปรแกรมการเดินทางโปรแกรมการเดินทางโปรแกรมการเดินทางโปรแกรมการเดินทางลอ่งแม่นํ1าแยงซเีกียงลอ่งแม่นํ1าแยงซเีกียงลอ่งแม่นํ1าแยงซเีกียงลอ่งแม่นํ1าแยงซเีกียง    
วนัที� วนัที� วนัที� วนัที� 28 28 28 28 ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2561256125612561    กรงุเทพ กรงุเทพ กรงุเทพ กรงุเทพ ––––    ฉงชิ�ง ฉงชิ�ง ฉงชิ�ง ฉงชิ�ง ––––    ลงเรือลอ่งแม่นํ1าแยงซเีกียงลงเรือลอ่งแม่นํ1าแยงซเีกียงลงเรือลอ่งแม่นํ1าแยงซเีกียงลงเรือลอ่งแม่นํ1าแยงซเีกียง    
08.00 น. พรอ้มกนัที�ทา่อากาศยานสวุรรณภมิูทา่อากาศยานสวุรรณภมิูทา่อากาศยานสวุรรณภมิูทา่อากาศยานสวุรรณภมิูอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 4 เคานเ์ตอร ์   E E E E สายการบิน

ไทยสไมล ์ (WE)(WE)(WE)(WE) เจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวกตรวจเชค็ที�นั�งและสมัภาระ 
11.05 น. ออกเดินทางสูเ่มืองฉงชิ�ง โดยสายการบินไทยสไมล ์ เที�ยวบินที�WE 684WE 684WE 684WE 684 
15.15 น. เดินทางถึงเมืองฉงชิ�ง เมืองฉงชิ�งเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิ�งขึ 1นตรงกบั

รฐับาลกลาง จึงทาํใหฉ้งชิ�งเป็นมหานครที�มากแห่งหนึ�งของประเทศจีน และเป็นศูนยก์ลางของการคมนาคม
ทางบก ทางนํ1า และทางอากาศ  หลงัจากผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นําทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น หลงัอาหารนําทา่นเดินทางสูท่า่เรือ เพื�อเตรยีมตวัลงเรือ 
Century Sun 

 เรือเรือเรือเรือ    Century SunCentury SunCentury SunCentury Sunเป็นเรือสาํราญลอ่งแม่นํ1าแยงซเีกียง ที�รองรบัผูโ้ดยสารได ้ 306 ทา่น บนเรือมีสิ�งอาํนวย
ความสะดวกมากมาย ทั1งหอ้งรบัประทานอาหาร หอ้งฟิตเนส ดาดฟ้าชมวิว และมุมนั�งพกัผ่อน รวมถึงมี
บริการซาลอน (มีคา่ใชจ้า่ย) และบริการซกัรีด (มีคา่ใชจ้า่ย) ทา่นจะไดร้บัความสะดวกสบายตลอด
ระยะเวลาการเดินทาง 

 

                   

  
 
 
 
 



           
 

วนัที� วนัที� วนัที� วนัที� 29 29 29 29 ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2561256125612561    ลอ่งเรือแม่นํ1าแยงซเีกียงลอ่งเรือแม่นํ1าแยงซเีกียงลอ่งเรือแม่นํ1าแยงซเีกียงลอ่งเรือแม่นํ1าแยงซเีกียง----เจดียส์ือเป่าไจ ้เจดียส์ือเป่าไจ ้เจดียส์ือเป่าไจ ้เจดียส์ือเป่าไจ-้---งานเลี 1ยงตอ้นรบังานเลี 1ยงตอ้นรบังานเลี 1ยงตอ้นรบังานเลี 1ยงตอ้นรบั    
เชา้  บริการอาหารเชา้ในหอ้งอาหารบนเรือ  
 วนันี1เรือจะแลน่ผ่านเมืองเฟิงต ู หรือเมืองผี ซึ�งในอดีตเป็นเมืองนรกจาํลองที�สรา้งตามความเชื�อของลทัธเิต๋า

และพุทธผสมผสานกนัเกี�ยวกบับาปบุญคณุโทษ อนัเป็นจดุดึงดูดนักทอ่งเที�ยวใหม้าเยี�ยมเยือนเมืองผีแห่งนี1
ตลอดมา ชว่งเชา้อิสระใหท้กุทา่นไดพ้กัผ่อนบนเรือตามอธัยาศยั ชมวิวริมฝั�งแม่นํ1าทา่นจะไดเ้ห็นภเูขาสงู
ใหญน่่าตื�นตา มีตึกรามบา้นชอ่งสลบัอยูบ่า้ง และมีเรือบรรทกุและเรือสาํราญแลน่สวนมาเป็นระยะๆ ตดักบั
ทอ้งฟ้าสีนํ1าเงินเขม้ 
(รายการเมืองเฟิงต(ูเมืองผี)นี1เป็นรายการออฟช ั�น หากจาํนวนคนบนเรือครบ 50ทา่นขึ 1นไป ทางเรือจะจอด
และเที�ยวพรอ้มกนั  หากไม่ถึง 50 ทา่น  จะแลน่ผ่านไม่จอดชม  ทา่นใดสนใจ สามารถติดตอ่ LOBBY 
ช ั1นสอง  ราคา290 หยวนตอ่ทา่น ) 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนัในหอ้งอาหารบนเรือ 
บ่าย นําทา่นขึ 1นฝั�งชมความงามของ เจดียส์ือเป่าไจ ้  เจดียไ์มท้ี�สรา้ง

ติดอยูบ่นหนา้ผา สนันิษฐานวา่วดัสรา้งขึ 1นในชว่งปลายสมยั
ราชวงศห์มิงโดยเป็นวดัพุทธที�มีลกัษณะผสมของลทัธเิต๋า ตวั
เจดียท์าํจากไมแ้ละเชื�อมตอ่กนัโดยไม่ไดใ้ชต้ะปู มี 12 ช ั1น สงู
ประมาณ 56 เมตร เดิมทีวดัสือเป่าไจต้ั1งอยูติ่ดกบัหนา้ผาโลง่
ซึ�งสามารถลอ่งเรือเขา้ไปใกล ้ๆ  ได ้ แตผ่ลกระทบจากการ
กอ่สรา้งเขื�อนทาํใหร้ะดบันํ1าบริเวณรอบ ๆ สงูขึ 1นจนเกือบจะไป
ทาํลายโครงสรา้งทั1งหมดของวดั ทางการจึงไดก้อ่ปูนปิดรอบฐาน
ของวดัไว ้ ปัจจบุนัหากจะเดินทางสูต่วัวดัตอ้งผ่านสะพานเชื�อม
มาจากอีกดา้นหนึ�ง ทาํใหดู้เหมือนเป็นเกาะกลางแม่นํ1า 

คํ�า  บริการอาหารคํ�าณหอ้งอาหารบนเรือบริการอาหารคํ�าณหอ้งอาหารบนเรือบริการอาหารคํ�าณหอ้งอาหารบนเรือบริการอาหารคํ�าณหอ้งอาหารบนเรือ 
        คืนนี1ท่านจะไดส้นุกสนาคืนนี1ท่านจะไดส้นุกสนาคืนนี1ท่านจะไดส้นุกสนาคืนนี1ท่านจะไดส้นุกสนานกบังานเลี 1ยงตอ้นรบั พรอ้มชมการแสดงสนุกๆ จากกปัตนัและพนักงานเรือนกบังานเลี 1ยงตอ้นรบั พรอ้มชมการแสดงสนุกๆ จากกปัตนัและพนักงานเรือนกบังานเลี 1ยงตอ้นรบั พรอ้มชมการแสดงสนุกๆ จากกปัตนัและพนักงานเรือนกบังานเลี 1ยงตอ้นรบั พรอ้มชมการแสดงสนุกๆ จากกปัตนัและพนักงานเรือ    
    
วนัที� วนัที� วนัที� วนัที� 30 30 30 30 ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2561256125612561    ลอ่งเรือแม่นํ1าแยงซเีกียงลอ่งเรือแม่นํ1าแยงซเีกียงลอ่งเรือแม่นํ1าแยงซเีกียงลอ่งเรือแม่นํ1าแยงซเีกียง----ชวีถงัเสียชวีถงัเสียชวีถงัเสียชวีถงัเสีย----อเูสียอเูสียอเูสียอเูสีย----เเเเสินหนงซีสินหนงซีสินหนงซีสินหนงซ-ี---ซหีลิงเสียซหีลิงเสียซหีลิงเสียซหีลิงเสีย----งานเลี 1ยงอาํลางานเลี 1ยงอาํลางานเลี 1ยงอาํลางานเลี 1ยงอาํลา    
เชา้  บริการอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารบนเรือ 
 อรณุสวสัดิ _รบัวนัใหม่ ชว่งเชา้อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั เชา้นี1เรือจะลอ่งผ่านเมืองเมืองโบราณไป๋ตี 1เฉิง 

หรือ เมืองจกัรพรรดิขาว ตวัเมืองลอ้มรอบดว้ยนํ1า 3 ดา้น ภายในเมืองโบราณแห่งนี1ประกอบดว้ยวดัอูห่วั, 
ตาํหนักหมิงเหลียง และศาลาชมดาว นอกจากนี1ยงัมีรปูเคารพของหลิวเป่ย,จเูกอะเหลียง, กวนอ,ู จางเฟ่ยใน
ยคุสามกก๊อีกดว้ย 
(รายการเมืองโบราณไป๋ตี 1เฉิงนี1เป็นรายการออฟช ั�น หากจาํนวนคนบนเรือครบ 50ท่านขึ 1นไป ทางเรือจะ
จอดและเที�ยวพรอ้มกนั  หากไม่ถึง 50 ทา่น  จะแล่นผ่านไม่จอดชม  ทา่นใดสนใจ สามารถติดตอ่ 
LOBBY ช ั1นสอง  ราคา290 หยวนตอ่ทา่น)   

ตื�นตาตื�นใจกบัความสวยงามตระการตาของทิวทศันช์อ่ง
แคบชวีถงัเสีย (ชอ่งแคบที�ยิ�งใหญ ่ ตระการตา) ชอ่งแคบ
แห่งนี1เป็นชอ่งแคบที�ส ั1นที�สุดยาวเพียง 8 กม. เมื�อครั1งอดีต
ที�นี� เป็นจดุยทุธศาสตรใ์นการตอ่สูก่บักองทพัผูร้กุรานสมยั
สามกก๊ หากมองขึ 1นไปตามริมหนา้ผาทั1งสองฝั�งของชวีถงั
เสีย จะมองเห็นชอ่งหินขนาดเทา่ตวัคนเหมือนเขม็ขดัคาด
เป็นแนวยาว กลา่วกนัวา่เป็นทางเดินทพัสมยัสามกก๊ที�ทิ 1ง
รอ่งรอยไวใ้หเ้ห็นถึงปัจจบุนั 

จากนั1นเรือจะแลน่ผ่าน ชอ่งแคบอเูสีย ที�มีความยาวประมาณ 42 กิโลเมตร เป็นชอ่งแคบยาวอนัดบัสอง
ในบรรดาชอ่งแคบของแม่นํ1าแยงซเีกียง ซึ�งเป็นชอ่งแคบมี�มีฉายาวา่ “อเูสีย”เป็นชอ่งแคบที�งามสง่า สองฝั�ง
แม่นํ1าจะเป็นแนวภเูขาหินที�ซอ้นทบักนัวางเรียงรายกนัเป็นช ั1นอยา่งมีระเบียบ เป็นทศันียภาพที�โดดเดน่
สวยงามชมความสวยงามของยอดเขามากมาย โดยเฉพาะยอดเขานางฟ้าอนัลือชื�อ เชื�อกนัวา่มาลอ่งแม่นํ1า
แยงซเีกียงแลว้ไม่เห็นนางฟ้า เทา่กบัมาไม่ถึงแม่นํ1าแยงซเีกียง 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
นําทา่นลงเรือเล็กเพื�อชมความงามของ เสินหนงซ ี ตั1งอยู่ริมฝั�งดา้นใตข้องแม่นํ1าแยงซเีกียง มีแหลง่ตน้
กาํเนิดที�นครฉงชิ�ง อาํเภออูซ่นั เขตกวนตู ้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน แลว้ไหลลงมาบรรจบรวมกนัที�แม่นํ1า
แยงซเีกียง  ชมทศันียภาพรอบๆสองฟากฝั�ง ดื�มดํ�ากบัความเงียบสงบของบรรยากาศธรรมชาติสดูอากาศ

 

 



           
 

บริสทุธิ _ และพกัผ่อนจิตใจไปกบัความเขยีวขจีของหมู่พฤกษานานาชนิด จากนั1นเรือจะลอ่งแลน่สู ่ ซหีลิง
เสีย  ที�มีความยาวประมาณถึง  70  กิโลเมตร ในอดีตชอ่งแคบแห่งนี1เป็นชอ่งแคบที�มีอตัราความเสี�ยงสงู
ที�สดุในการแลน่เรือ เนื�องจากมีทั1งหินแกง่และหินโสโครกอยูเ่ป็นจาํนวนมาก แตห่ลงัจากที�ไดส้รา้งเขื�อนขึ 1น 
แกง่หินบริเวณชอ่งแคบแห่งนี1ไดถู้กทาํลายไปสว่นหนึ�ง และระดบันํ1าเพิ�มสงูขึ 1นทาํใหเ้ดินเรือสะดวกปลอดภยั
มากยิ�งขึ 1น 

 
คํ�า  บริการอาหารคํ�าบริการอาหารคํ�าบริการอาหารคํ�าบริการอาหารคํ�าณหอ้งอาหารบนเรือณหอ้งอาหารบนเรือณหอ้งอาหารบนเรือณหอ้งอาหารบนเรือ 
  คืนนี1ท่านจะไดส้นุกสนานกบังานเลี 1ยงอําลา พรอ้มชมการแสดงจากกปัตนัและพนักงานเรือคืนนี1ท่านจะไดส้นุกสนานกบังานเลี 1ยงอําลา พรอ้มชมการแสดงจากกปัตนัและพนักงานเรือคืนนี1ท่านจะไดส้นุกสนานกบังานเลี 1ยงอําลา พรอ้มชมการแสดงจากกปัตนัและพนักงานเรือคืนนี1ท่านจะไดส้นุกสนานกบังานเลี 1ยงอําลา พรอ้มชมการแสดงจากกปัตนัและพนักงานเรือ    
 
วนัที� วนัที� วนัที� วนัที� 31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2561256125612561    
เชา้  บริการอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารบนเรือ 

อาํลาเรือ Century Sun นําทา่นเปลี�ยนเป็นเรือลาํเล็ก
เพื�อเพื�อเพื�อเพื�อสมัผสัสมัผสัสมัผสัสมัผสักบักบักบักบัประสบการณแ์ปลกใหม่สุดประทบัใจประสบการณแ์ปลกใหม่สุดประทบัใจประสบการณแ์ปลกใหม่สุดประทบัใจประสบการณแ์ปลกใหม่สุดประทบัใจ    เรียกเรียกเรียกเรียก
ไดว้า่เป็นไฮไลทข์องเสน้ทางไดว้า่เป็นไฮไลทข์องเสน้ทางไดว้า่เป็นไฮไลทข์องเสน้ทางไดว้า่เป็นไฮไลทข์องเสน้ทาง    อึ 1งและทึ�งไปกบัอึ 1งและทึ�งไปกบัอึ 1งและทึ�งไปกบัอึ 1งและทึ�งไปกบัลิฟทป์รบัลิฟทป์รบัลิฟทป์รบัลิฟทป์รบั
ระดบัระดบัระดบัระดบันํ1านํ1านํ1านํ1าที�นําเรือที�นําเรือที�นําเรือที�นําเรือทั1งลาํทั1งลาํทั1งลาํทั1งลาํพรอ้มผูโ้ดยสารนับรอ้ย ปรบัระดบัพรอ้มผูโ้ดยสารนับรอ้ย ปรบัระดบัพรอ้มผูโ้ดยสารนับรอ้ย ปรบัระดบัพรอ้มผูโ้ดยสารนับรอ้ย ปรบัระดบั
นํ1านํ1านํ1านํ1าจากเหนือเขื�อนดา้นบนลงสู่จากเหนือเขื�อนดา้นบนลงสู่จากเหนือเขื�อนดา้นบนลงสู่จากเหนือเขื�อนดา้นบนลงสู่ผืนนํ1าผืนนํ1าผืนนํ1าผืนนํ1าดา้นลา่งดา้นลา่งดา้นลา่งดา้นลา่ง    เป็นเป็นเป็นเป็น
ระยะทางสงูรว่ม ระยะทางสงูรว่ม ระยะทางสงูรว่ม ระยะทางสงูรว่ม 1 1 1 1 กิโลเมตร กิโลเมตร กิโลเมตร กิโลเมตร ((((ใชเ้วลาประมาณ ใชเ้วลาประมาณ ใชเ้วลาประมาณ ใชเ้วลาประมาณ 1 1 1 1 
ช ั�วโมงช ั�วโมงช ั�วโมงช ั�วโมง))))  จากนั1นนําทา่นขึ 1นฝั�งชม เขื�อนยกัษ ์เขื�อนยกัษ ์เขื�อนยกัษ ์เขื�อนยกัษซ์านเสียตา้ซานเสียตา้ซานเสียตา้ซานเสียตา้
ป้าป้าป้าป้าหรือ เขื�อนสามหุบเขา หรือ เขื�อนสามผา เป็น������

อเนกประสงคท์ี�ใหญท่ี�สดุของประเทศจีน วตัถปุระสงค ์
ของการกอ่สรา้งเขื�อน เพื�อใชใ้นก	
���ก
�������	เป็น

หลกัและป้องกนั���	����ตวัเขื�อนมีความยาวทั1งหมด 

3,035 เมตร ชอ่งระบายนํ1ายาว 483 เมตร ซึ�งสามารถ
เก็บกกันํ1าไดถึ้ง 39.3 ลา้นลกูบาศกเ์มตร สว่นสนัเขื�อน
สงู 185 เมตร 
แบ่งออกเป็น 5 สว่น กลา่วคือ 2 สว่นสาํหรบัผลิตกระแสไฟฟ้า อีก 1 สว่นสาํหรบัระบายนํ1า และ 2 สว่น
เป็นประตสูาํหรบัเรือแลน่ผ่าน นําทา่นขึ 1นฝั�งที�เมืองอีeชาง เมืองอีeชาง ตั1งอยูท่างทิศตะวนัตกของมณฑลหู
เป่ย และอยูป่ากชอ่งแคบซหีลิงเสียของแม่นํ1าแยงซเีกียงทางทิศตะวนัออก 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
บ่าย เดินทางสูส่ถานีรถไฟเมืองอีeชางเมืองอีeชางเมืองอีeชางเมืองอีeชาง เพื�อนั�งรถไฟความเร็วสงูเดินทางกลบัสูเ่มืองฉงชิ�ง (ใชเ้วลาประมาณ 5 ช.ม.) 
คํ�า ถึงเมืองฉงชิ�ง นําทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร หลงัอาหารเขา้สูท่ี�พกั 
 
วนัที� วนัที� วนัที� วนัที� 01 01 01 01 มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม 2561256125612561    
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชมมหาศาลาประชาคม (ตา้หลี�ถงั) และถา่ยภาพเป็นที�ระลึก (ชมภายนอก) ซึ�งนายเฮหลงแห่ง
กองทพัคอมมิวนิสตร์ิเริ�มสรา้งขึ 1นภายหลงัการปฏิวติัสาํเร็จ ในปี1953 โดยจาํลองแบบมาจากหอฟ้าเทียน
ถานเมืองปักกิ�ง ในปัจจบุนัใชเ้ป็นที�ประชมุสภาผูแ้ทนและโรงละครของประชาชน จากนั1นนําทา่นเดินทางไป
ยงั ถนนคนเดินเจี�ยฟ่างเปย ศูนยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญใ่จกลางเมือง เต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 3,000 

 



           
 

รา้น ซึ�งมีทั1งอาหาร ชอ้ปปิ1งมอลลข์นาดใหญ ่ อิสระเดินชมและชอ้ปปิ1ง อิสระชอ้ปปิ1งเป็นการสง่ทา้ยกอ่น
เดินทางกลบั 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษสกีุ 1ฉงชิ�ง หลงัอาหารนําทา่นเดินทางสูส่นามบินเพื�อเตรียม
ตวัเดินทางกลบัประเทศไทย 

16.05 น. อาํลาฉงชิ�ง มุ่งหนา้สูป่ระเทศไทย โดยสายการบินไทยสไมล ์ เที�ยวบิน WE 865 
18.30 น. เดินทางถึงประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจที�ไดจ้ากการเดินทาง 

********************************************************************************************    
    

ฉงชิ�ง ลอ่งเรือสาํราญ ฉงชิ�ง ลอ่งเรือสาํราญ ฉงชิ�ง ลอ่งเรือสาํราญ ฉงชิ�ง ลอ่งเรือสาํราญ CENTURY CENTURY CENTURY CENTURY SUNSUNSUNSUN    5555    วนั วนั วนั วนั 4 4 4 4     คืนคืนคืนคืนโดยสายการบินไทยสไมล ์โดยสายการบินไทยสไมล ์โดยสายการบินไทยสไมล ์โดยสายการบินไทยสไมล ์   

วนัที�เดินทางวนัที�เดินทางวนัที�เดินทางวนัที�เดินทาง    พกัคูท่า่นละพกัคูท่า่นละพกัคูท่า่นละพกัคูท่า่นละ    

เด็กอายตุาํกวา่ เด็กอายตุาํกวา่ เด็กอายตุาํกวา่ เด็กอายตุาํกวา่ 12 12 12 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ ปี พกักบัผูใ้หญ่ ปี พกักบัผูใ้หญ่ ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 2 2 2 
ทา่นทา่นทา่นทา่น    

พกัเดี�ยวเพิ�มพกัเดี�ยวเพิ�มพกัเดี�ยวเพิ�มพกัเดี�ยวเพิ�ม    

เสริมเตียงเสริมเตียงเสริมเตียงเสริมเตียง    ไม่เสริมเตียงไม่เสริมเตียงไม่เสริมเตียงไม่เสริมเตียง    

28 28 28 28 ธธธธ....คคคค....61616161----1111    มมมม....คคคค. . . . 62626262    33339999,,,,888888888888....----    39393939,,,,888888888888....----    33336666,,,,555500000000....----    15151515,,,,000000000000....----    

********ราคานี1สาํหรบัผูถื้อราคานี1สาํหรบัผูถื้อราคานี1สาํหรบัผูถื้อราคานี1สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเทา่นั1นหนังสือเดินทางไทยเทา่นั1นหนังสือเดินทางไทยเทา่นั1นหนังสือเดินทางไทยเทา่นั1น********    

ราคาทวัรข์า้งตน้ราคาทวัรข์า้งตน้ราคาทวัรข์า้งตน้ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมยงัไม่รวมยงัไม่รวมยงัไม่รวมคา่วีซา่ทา่นละ คา่วีซา่ทา่นละ คา่วีซา่ทา่นละ คา่วีซา่ทา่นละ 1111,,,,500 500 500 500 บาทบาทบาทบาท    

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมคา่ทิปมคัคเุทศนท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมคา่ทิปมคัคเุทศนท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมคา่ทิปมคัคเุทศนท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมคา่ทิปมคัคเุทศนท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 111155550 0 0 0 หยวน หยวน หยวน หยวน ////ทา่นทา่นทา่นทา่น////ทริปทริปทริปทริป    

********************หวัหนา้ทวัร ์ แลว้แต่ดลุพินิจหวัหนา้ทวัร ์ แลว้แต่ดลุพินิจหวัหนา้ทวัร ์ แลว้แต่ดลุพินิจหวัหนา้ทวัร ์ แลว้แต่ดลุพินิจ********************    
** ** ** ** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี�โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี�โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี�โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ********    

    
เงื�อนไขการใหบ้ริการเงื�อนไขการใหบ้ริการเงื�อนไขการใหบ้ริการเงื�อนไขการใหบ้ริการ    

1.  การเดินทางในแตล่ะครั1งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 16 ทา่นขึ 1นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักลา่ว  
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ _ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งการออกตัeวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ ก่อนทุกครั1ง เพื�อ

เชค็ขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทวัรร์วมทั1งไฟลบิ์นและเวลานัดหมายทวัร ์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษทัไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั1งสิ 1น 

3.  การชาํระคา่บริการ 
 3.1 กรณุาชาํระมดัจาํ ทา่นละ 15,000.- บาท  
 3.2 กรณุาชาํระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลือ 30 วนักอ่นออกเดินทาง 
 

อตัราค่าบริการนี1รวมอตัราค่าบริการนี1รวมอตัราค่าบริการนี1รวมอตัราค่าบริการนี1รวม    
1.  คา่ตัeวเครื�องบินไป-กลบั ช ั1นประหยดั 
2.  คา่หอ้งพกับนเรือและโรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุ (สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบุ 
4.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบุ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินทา่นละ 500,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์  
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีนํ1ามนั  

 
อตัราค่าบริการนี1ไม่รวมอตัราค่าบริการนี1ไม่รวมอตัราค่าบริการนี1ไม่รวมอตัราค่าบริการนี1ไม่รวม    

1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที�นํ1าหนักเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั/ทา่น  
2. คา่ทาํหนังสือเดินทาง 
3.     คา่ธรรมเนียมการยื�นขอวีซา่เขา้ประเทศจีนวีซา่แบบธรรมดา 4 วนัทาํการ(1,500.- บาท) 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�ส ั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 



           
 

5.      คา่อาหารมื 1ออื�นๆ ที�ทา่นสั�งเอง และเครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอล ์  
6.      คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรีดและอื�นๆ และมินิบารภ์ายในหอ้งพกัโรแรม 
7. คา่ทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งดา้ว 
8888....    ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศนท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม ค่าทิปมคัคุเทศนท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม ค่าทิปมคัคุเทศนท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม ค่าทิปมคัคุเทศนท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 111155550 0 0 0 หยวน หยวน หยวน หยวน ////ท่านท่านท่านท่าน////ทริปทริปทริปทริป    
9999.    .    .    .    ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามแค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามแค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามแค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามแต่ความสมคัรใจของลูกคา้ต่ความสมคัรใจของลูกคา้ต่ความสมคัรใจของลูกคา้ต่ความสมคัรใจของลูกคา้    
10.      คา่ภาษีมูลคา่เพิ�ม7% (ถา้มี) คา่ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% (ถา้มี)  

    

เงื�อนไขการจองและการสาํรองที�นั�งเงื�อนไขการจองและการสาํรองที�นั�งเงื�อนไขการจองและการสาํรองที�นั�งเงื�อนไขการจองและการสาํรองที�นั�ง 

• จองและชาํระ มดัจาํทา่นละ มดัจาํทา่นละ มดัจาํทา่นละ มดัจาํทา่นละ 15151515,,,,000 000 000 000 บาท ภายใน บาท ภายใน บาท ภายใน บาท ภายใน 2 2 2 2 วนัวนัวนัวนันับแตว่นัจอง โดยทา่นจะไดร้บัเอกสารการแจง้ใหช้าํระเงิน 
จากบริษทัที�ทา่นทาํการจอง พรอ้มสง่สาํเนาหนังสือเดินทางที�ชดัเจน เพื�อยืนยนัการเดินทางและรกัษาสิทธิ _ต ัeว
โดยสาร หากเกินกาํหนดภายใน2 วนั บริษทัขอสงวนสิทธิ _ในการยกเลิกการจองโดยอตัโนมติั 

• กรณีที�ทา่นไม่สง่สาํเนาหนังสือเดินทาง อาจเกิดความผิดพลาดในสว่นของการสะกดชื�อกบัตัeวเครื�องบินซึ�งสว่นนี1ผู ้
เดินทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคา่เปลี�ยนชื�อตามที�สายการบินเรียกเก็บ 

• ชาํระสว่นที�เหลือทั1งหมดกอ่นเดินทาง ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนักอ่นเดินทาง มิฉะนั1นทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธ ์มิฉะนั1นทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธ ์มิฉะนั1นทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธ ์มิฉะนั1นทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธ ์
กากากาการจองทกุกรณีรจองทกุกรณีรจองทกุกรณีรจองทกุกรณี((((ไม่คืนเงินมดัจาํไม่คืนเงินมดัจาํไม่คืนเงินมดัจาํไม่คืนเงินมดัจาํ))))    

• กรณีที� มีการยกเลิกการเดินทางทกุกรณีหลงัจากการจองและชาํระเงิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ _ไม่คืนคา่ใชจ้า่ย
ทั1งหมด 

 

เงื�อนไขการเดินทางเงื�อนไขการเดินทางเงื�อนไขการเดินทางเงื�อนไขการเดินทาง 
- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือสิ�งของหา้ม

นําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื�อมเสีย หรือ ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็
ตามที�กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้า่นได ้ ไม่ว่าจาํนวนทั1งหมด หรือ บางสว่น 

- บริษทัขอสงวนสิทธิ _ที�จะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆที�อาจเพิ�มขึ 1นในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั อาทิ เกิดการลา่ชา้ของ
สายการบิน เปลี�ยนแปลงเวลาของสายการบิน  และยกเลิกเที�ยวบินจากสายการบิน ,อบุติัเหตรุา้ยแรงตาม
ธรรมชาติตา่งๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ�งของสญูหายตาม
สถานที�ตา่งๆ ซึ�งเป็นเหตอุนัเกิดขึ 1นเหนือการควบคมุของบริษทั 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธิ _ที�จะยกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงรายการทวัร,์ กาํหนดวนัเดินทาง,สายการบิน,และราคาทวัร ์ ตาม
ความเหมาะสม และความจาํเป็นที�เกิดขึ 1น โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- คณะผูจ้ดัการเดินทางจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั1งสิ 1น หากผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธการเขา้–ออกเมือง ทั1งนี1ขึ 1นอยูก่บั
ดลุพินิจของเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้ออกเมืองเป็นสาํคญั 

- การยกเลิกการเดินทาง หรือเดินทางไม่ได ้ ไม่วา่จะมาจาก การลืมเอกสารเดินทาง หรือ ขาดในสว่นใดสว่นหนึ�ง
ของเอกสารเดินทาง อนัเกี�ยวเนื�องที�ลกูคา้ตอ้งจดัเตรียมเองไป ก็แลว้แต ่ จะไม่สามารถเรียกรอ้งคา่เสียหาย ใดใดได ้
ทั1งสิ 1น    

 

เอกสารในการทําวีซา่จีนสําหรบัหนังสือเดินทางไทยเอกสารในการทําวีซา่จีนสําหรบัหนังสือเดินทางไทยเอกสารในการทําวีซา่จีนสําหรบัหนังสือเดินทางไทยเอกสารในการทําวีซา่จีนสําหรบัหนังสือเดินทางไทย    

1. หนังสือเดินทางที�มีอายุการใชง้านไม่ตํ�ากว่า 6 เดือน 

หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ : : : : หนังสือเดินทางตอ้งไม่มีการ ชาํรุดใดๆ ทั1งสิ 1น ถา้เกิดการชาํรุด เจา้หนา้ที�ตรวจคนเหนังสือเดินทางตอ้งไม่มีการ ชาํรุดใดๆ ทั1งสิ 1น ถา้เกิดการชาํรุด เจา้หนา้ที�ตรวจคนเหนังสือเดินทางตอ้งไม่มีการ ชาํรุดใดๆ ทั1งสิ 1น ถา้เกิดการชาํรุด เจา้หนา้ที�ตรวจคนเหนังสือเดินทางตอ้งไม่มีการ ชาํรุดใดๆ ทั1งสิ 1น ถา้เกิดการชาํรุด เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้ขา้ขา้ขา้----ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกเมือง จะปฏิเสธการขอ

ออกนอกประเทศของท่านได ้ออกนอกประเทศของท่านได ้ออกนอกประเทศของท่านได ้ออกนอกประเทศของท่านได ้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง สําหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายหนา้ตรงถ่ายจากรา้นถ่ายรปูจํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 2 2 2 2 ใบ ขนาด ใบ ขนาด ใบ ขนาด ใบ ขนาด 1111....5555    X X X X 2 2 2 2 นิ1วนิ1วนิ1วนิ1ว    พื 1นหลงัสีขาวเท่านั1นพื 1นหลงัสีขาวเท่านั1นพื 1นหลงัสีขาวเท่านั1นพื 1นหลงัสีขาวเท่านั1น!!!!!!!! 

ขอ้หา้มขอ้หา้มขอ้หา้มขอ้หา้ม: : : : หา้มแม็ครปู, หา้มรูปเป็นรอย, หา้มเปื1อน, หา้มยิ 1ม, หา้มใส่เสื 1อสีอ่อนและสีขาว (หา้มใส่เสื 1อคอกวา้งแขนกุดซทีรูลูกไมส้าย

เดี�ยวชดุราชการชดุยูนิฟอรม์ชดุทํางานชดุนักเรียนนักศึกษา), หา้มใส่แวนตาสีดําหรือกรอบแว่นสีดํา, หา้มสวมใส่เครื�องประดบัทุก

ชนิดเชน่ต่างหูสรอ้ยกิoปติดผมคาดผมเขม็กลดั เป็นตน้ 

รปูตอ้งเห็นคิ 1วและใบหูทั1ง 2 ขา้งชดัเจนหา้มผมปิดหนา้ 

รปูตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั1นและตอ้งไม่ใชส่ติoกเกอรห์รือรปูพริ 1นซจ์ากคอมพิวเตอร ์

รปูใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 

**ท่านที�ประสงคใ์ชร้ปูถ่ายขา้ราชการในการยื�นวีซา่กรณุาเตรียมหนังสือรบัรองตน้สงักดัจดัมาพรอ้มกบัการส่งหนังสือเดินทาง 



           
 

4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์ (กรณุากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง) 

5. กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 18 18 18 18 ปีเดินทางปีเดินทางปีเดินทางปีเดินทางใชเ้อกสารเพิ�มเติม จากขอ้ ใชเ้อกสารเพิ�มเติม จากขอ้ ใชเ้อกสารเพิ�มเติม จากขอ้ ใชเ้อกสารเพิ�มเติม จากขอ้ 1111----3 3 3 3 ดงันี1ดงันี1ดงันี1ดงันี1 

�เดินทางพรอ้มพ่อแม่ เดินทางพรอ้มพ่อแม่ เดินทางพรอ้มพ่อแม่ เดินทางพรอ้มพ่อแม่ / / / / เดินทางพรอ้มพ่อ หรือ แม่เดินทางพรอ้มพ่อ หรือ แม่เดินทางพรอ้มพ่อ หรือ แม่เดินทางพรอ้มพ่อ หรือ แม่    

1. สําเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั1งนี1กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า ทั1งนี1กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า ทั1งนี1กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า ทั1งนี1กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 6 6 6 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัรปี ตอ้งใชสู้ติบตัรปี ตอ้งใชสู้ติบตัรปี ตอ้งใชสู้ติบตัร((((ใบเกิดใบเกิดใบเกิดใบเกิด) ) ) ) ตวัจริงตวัจริงตวัจริงตวัจริง 

  2.สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 

  3.สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่ 

  4.กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 

����เดินทางพรอ้มญาติเดินทางพรอ้มญาติเดินทางพรอ้มญาติเดินทางพรอ้มญาติ    

1. สําเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั1ทั1ท ั1ท ั1งนี1กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า งนี1กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า งนี1กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า งนี1กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 6 6 6 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัรปี ตอ้งใชสู้ติบตัรปี ตอ้งใชสู้ติบตัรปี ตอ้งใชสู้ติบตัร((((ใบเกิดใบเกิดใบเกิดใบเกิด) ) ) ) ตวัจริงตวัจริงตวัจริงตวัจริง 

2.สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 

3.สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่ 

4.กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 

5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที�เขตหรืออําเภอเท่านั1น 

6.  ผู ้ผู ้ผู ้ผูเ้ดินทางที�ชื�อเป็นชาย แต่รูปร่าง หนา้ตาเป็นหญิง เดินทางที�ชื�อเป็นชาย แต่รูปร่าง หนา้ตาเป็นหญิง เดินทางที�ชื�อเป็นชาย แต่รูปร่าง หนา้ตาเป็นหญิง เดินทางที�ชื�อเป็นชาย แต่รูปร่าง หนา้ตาเป็นหญิง ((((สาวประเภทสองสาวประเภทสองสาวประเภทสองสาวประเภทสอง) ) ) ) ใชเ้อกสารเพิ�มเติม จากขอ้ ใชเ้อกสารเพิ�มเติม จากขอ้ ใชเ้อกสารเพิ�มเติม จากขอ้ ใชเ้อกสารเพิ�มเติม จากขอ้ 1111----3 3 3 3 ดงันี1ดงันี1ดงันี1ดงันี1    

1.หนังสือรบัรองการทํางาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั1น  

2.หนังสือชี 1แจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั1น 

3. สําเนาบุค๊แบงค ์ อพัเดทยอดปัจจบุนั ข ั1นตํ�า 100,000 บาท 

3. สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบียนบา้น 

4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูร้บัยื�นวีซา่ที�ศูนยยื์�นวีซา่จีนในวนัยื�นวีซา่ 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติกรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติกรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติกรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติใชเ้อกสารเพิ�มเติม จากขอ้ ใชเ้อกสารเพิ�มเติม จากขอ้ ใชเ้อกสารเพิ�มเติม จากขอ้ ใชเ้อกสารเพิ�มเติม จากขอ้ 1111----3 3 3 3 ดงันี1ดงันี1ดงันี1ดงันี1 

1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยตวัจริงเท่านั1น!! ต่ออายุการทํางานแลว้ไม่ตํ�ากว่า 3 – 6 เดือนหากไม่ไดทํ้างานในประเทศไทย หากไม่ไดทํ้างานในประเทศไทย หากไม่ไดทํ้างานในประเทศไทย หากไม่ไดทํ้างานในประเทศไทย 

ผูเ้ดินทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเองผูเ้ดินทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเองผูเ้ดินทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเองผูเ้ดินทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 

2.หนังสือรบัรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซน็ต ์

3. สําเนาบุค๊แบงค ์ อพัเดทยอดปัจจบุนั ข ั1นตํ�า 100,000 บาท 

4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซา่หนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที�ทางบริษทัฯ สามารถขอวีซา่ใหไ้ด ้ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซา่หนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที�ทางบริษทัฯ สามารถขอวีซา่ใหไ้ด ้ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซา่หนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที�ทางบริษทัฯ สามารถขอวีซา่ใหไ้ด ้ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซา่หนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที�ทางบริษทัฯ สามารถขอวีซา่ใหไ้ด ้

• หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ5,060 บาท 

• หนังสือเดินทางของคนตา่งชาติอื�นๆ ((((กรณุาสอบถามรายละเอียดไดที้�เจา้หนา้ที�ฝ่ายขายกรณุาสอบถามรายละเอียดไดที้�เจา้หนา้ที�ฝ่ายขายกรณุาสอบถามรายละเอียดไดที้�เจา้หนา้ที�ฝ่ายขายกรณุาสอบถามรายละเอียดไดที้�เจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย)))) 

ประเทศที�ไม่สามารถขอวีซา่จีนแบบด่วนได ้ประเทศที�ไม่สามารถขอวีซา่จีนแบบด่วนได ้ประเทศที�ไม่สามารถขอวีซา่จีนแบบด่วนได ้ประเทศที�ไม่สามารถขอวีซา่จีนแบบด่วนได ้       

ต่างชาติฝรั�งเศสและประเทศยุโรปที�เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี�ยม สาธารณรฐัเชก็ เดนมารก์ 

ฟินแลนด ์ ฝรั�งเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์ อิตาลีลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์ โปแลนด ์

นอรเ์วย ์ โปรตุเกสสโลวาเกียสโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้วกรณีหนังสือเดินทางต่างดา้วกรณีหนังสือเดินทางต่างดา้วกรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนื�องจากผูเ้ดินทางจะตอ้ง

ไปแสดงตนที�สถานทูตจีน และตอ้งทําเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทําการยื�นวีซา่ 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื�นวีซา่ ดงันั1นกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษทัทวัร ์ อย่างนอ้ย 10 วนัทํา

การ (ก่อนออกเดินทาง) 

10. โปรดทําความเขา้ใจโปรดทําความเขา้ใจโปรดทําความเขา้ใจโปรดทําความเขา้ใจศูนยยื์�นวีซา่จีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือเปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ _ของสถานทูต

และบางครั1งบริษทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหนา้   

11. ผูที้�ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร ผูที้�ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร ผูที้�ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร ผูที้�ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APECAPECAPECAPECในการเดินทางและยกเวน้การทําวีซา่จีน ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบ

ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัฯไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วีซา่ / ผูใ้ชบ้ตัร APEC 

กรณุาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทําบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์

 



           
 

** * * * ก่อนทําการจองทวัรทุ์กครั1ง กรณุาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เนื�องจากทางบริษทัฯ จะอิงตามรายละเอียดก่อนทําการจองทวัรทุ์กครั1ง กรณุาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เนื�องจากทางบริษทัฯ จะอิงตามรายละเอียดก่อนทําการจองทวัรทุ์กครั1ง กรณุาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เนื�องจากทางบริษทัฯ จะอิงตามรายละเอียดก่อนทําการจองทวัรทุ์กครั1ง กรณุาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เนื�องจากทางบริษทัฯ จะอิงตามรายละเอียด

ของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกัของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกัของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกัของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั******** 
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