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รหัสโปรแกรมทัวร์  FD CHONGQING YANGZIRIVER 6D NOV18-FD-W36 

วนัแรก  สนำมบินดอนเมอืง – ฉงช่ิง – รถไฟควำมเร็วสูง – อีช๋ำง – เรือส ำรำญ PRESIDENT CRUISE 

04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อำคำร 1 ช้ัน 2  เคำน์เตอร์ สำยกำรบิน แอร์เอเชีย  เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ท่านก่อนเดินทางข้ึนเคร่ือง 

06.20 น. น าท่านเหินฟ้าสู่ เมอืงฉงช่ิง โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 556  (บริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
10.20 น. ถึง มหำนครฉงช่ิง เป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนท่ีข้ึนตรงต่อส่วนกลาง โดยไดถ้กูขนานนามวา่เป็น “เมืองภูเขา เตาไฟ เมือง

ในหมอก” อนัเป็นแหล่งก าเนิดของชนเผา่ปาหยีโบราณ มีประวติัศาสตร์อนัเน่ินนานกวา่ 3,000 ปี  
หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองอ๋ีชางโดยรถไฟความเร็วสูงตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของ มณฑล
หูเป่ยและอยูป่ากช่องแคบซีหลิงเสียของแม่น ้าแยงซีเกียงทางทิศตะวนัออก อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงท่ี ถนนคนเดินอ๋ีชาง 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านลงเรือส าราญ PRESIDENT CRUISE เพ่ือเร่ิมตน้แห่งการล่องแม่น ้าแยง
ซีเกียง ภายในมีส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย อาทิ ล็อบบ้ี ห้องอาหาร ห้องฟิตเนส บาร์ ร้านเสริมสวย ห้องนวดฝ่าเทา้ 
ฯลฯ ใหท่้านไดพ้กัผอ่นและชมทศันียภ์าพอนังดงามสองฟากฝ่ังแม่น ้าแยงซีเกียง ^_^ หลบัฝันด ีรำตรีสวสัดิ์ค่ะ ^_^ 

วนัที่สอง ล่องแม่น ำ้แยงซีเกยีง – ช่องแคบซีหลงิเสีย – ชมเขื่อนซำนเสียต้ำป้ำ – งำนเลีย้งต้อนรับ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำบนเรือ โดยเรือจะล่องแล่นสู่ ช่องแคบซีหลิงเสีย ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีมีขนาดยาวท่ีสุด 1 ใน 3 ช่องแคบใหญ่
นอ้ยในแม่น ้ าแยงซีเกียง มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร สมยัก่อนช่องแคบซีหลิง ถือไดว้่าเป็นช่องแคบท่ีมีอตัราความ
เส่ียงสูงท่ีสุดในการแล่นเรือ เน่ืองจากมีทั้งหินแก่งและหินโสโครกท่ีนบัไม่ถว้น และผดุโผล่อยูต่ามน ้า  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวันบนเรือ บุฟเฟต์นำนำชำต ิหลงัอาหารน าท่านข้ึนจากเรือเปล่ียนเป็นรถอุทยานชม เขื่อนยกัษ์ที่อลังกำร
ใหญ่ที่สุดในโลก ซันเสียต้ำป้ำ เม่ือสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2009 จะครองต ำแหน่งเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก สันเข่ือนมีความยาว 
3035 เมตร สูง 185 เมตร สามารถเก็บกักน ้ าได้  39.3 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วน 2 ส่วนส าหรับผลิต
กระแสไฟฟ้า 1ส่วนกลางส าหรับระบายน ้ าอีก 2 ส่วนเป็นประตูส าหรับเรือผ่าน ส่วนท่ีหน่ึงส าหรับเรือท่ีมีระวางขบัน ้ า 
3000-10,000 ตนั และอีกส่วนส าหรับเรือท่ีมีระวางขบัน ้ าไดน้อ้ยกว่า 3,000 ตนั ช่องระบายน ้ าของเข่ือนยาว 483 เมตร มี
ประตูใหเ้รือผา่น 5 ล าดบัชั้น เข่ือนน้ีถกูสร้างใหรั้บแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวไดถึ้ง 7 ริกเตอร์ นอกจากประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจแลว้ ยงัช่วยป้องกนัน ้ าท่วมหลากสองฝากฝ่ังแม่น ้ าแยงซีเกียงและสามารเก็บกกัน ้ าเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้
พ้ืนท่ี 1 ใน 5 ของประเทศจีน   

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ โดยงานเล้ียงรับรองจากเรืออย่างอบอุ่นพร้อมกบัการแนะน าโปรแกรมวนัรุ่งข้ึน 
จากนั้นเชิญท่านสนุกกบัการจดังานสังสรรคป์าร์ต้ี ท่านจะไดร่้วมสนุกกบักิจกรรมต่างๆ และชมการแสดงแสงสีเสียงบนเรือ    
^_^ หลบัฝันด ีรำตรีสวสัดิ์ค่ะ ^_^ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  FD CHONGQING YANGZIRIVER 6D NOV18-FD-W36 

วนัที่สำม  ช่องแคบอูเสีย – เสินหนี่ซี หรือ เสินหนงซี – ช่องแคบชวถีังเสีย 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำบนเรือ จากนั้นเรือจะแล่น ผ่ำนช่องแคบอูเสีย มีความยาว 44 ก.ม. ซ่ึงเป็นช่องแคบใหญ่อนัดบัหน่ึงใน
บรรดา 3 ช่องแคบของแม่น ้ าแยงซีเกียง ช่องแคบน้ีเน่ืองจากอยู่ในอาณาบริเวณภูเขาหวูซันจึงมีทศันียภาพท่ีโดดเด่นเป็น
พิเศษ โดยท่ีสองฟากฝ่ังจะมีแนวหินผาท่ีมีลกัษณะเหมือนหินวางเรียงรายซอ้นกนัเป็นชั้นอยา่งมีระเบียบ ซ่ึงมียอดเขา 12 ลูก
ตั้งเด่นตระหง่านสองฟากฝ่ัง เปรียบเสมือนหน่ึงสร้อยเพชรมรกตอนังดงามของแม่น ้าแยงซีเกียง  ชมความงามของเสินหน่ีว
ซี ตั้งอยู่ริมฝ่ังดา้นใตข้องแม่น ้าแยงซีเกียง มีแหล่งตน้ก าเนิดท่ีนครฉงช่ิง อ าเภออูซาน เขตกวนตู ้โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ดว้ยกนัคือ ตอนตน้สายช่ือกวนตู ้ตอนกลางช่ือจ่ือหยาง ตอนปลายช่ือเสินหน่ีซี ทั้ง 3 สายจะไหลลงมาบรรจบรวมกันท่ี
แม่น ้ าแยงซีเกียง เป็นล าธารท่ีมีความยาว 15 กิโลเมตร ทศันียภาพรอบๆ สองฟากฝ่ังท่ีสวยงาม ความบริสุทธ์ิของอากาศ 
ความเงียบสงบ ความเขียวขจีของหมู่พฤกษานานาชนิด คนทอ้งถ่ินเรียกล าธารแห่งน้ีวา่ "ล าธารสาวงาม" 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวันบนเรือ บุฟเฟต์นำนำชำต ิอสิระพกัผ่อนบนเรือกบัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกบนเรือ ไม่ว่ำจะเป็นห้องฟิต
เนส ห้องนวดและสปำ Coffee Shop เป็นต้น  หรือสำมำรถซ้ือออฟช่ันบนเรือได้ ชมบรรยากาศระหว่างเรือจะแล่นผ่านเขต
ทิวทศัน์ของ ช่องแคบชูถังเสีย ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีมีความยาวสั้นท่ีสุดเพียง 8 ก.ม.เท่านั้น แต่เป็นช่องแคบท่ีสามารถดึงดูดใจ
นกัท่องเท่ียวไดพ้อสมควร โดยเฉพาะช่วงดา้นตะวนัตกของช่องแคบท่ีมีช่ือว่าประตูขุยเหมิน กระแสน ้าจะเช่ียวกรากมาก 
เรือส าราญตอ้งฝ่าด่านอนัแข็งแกร่งน้ีไปดว้ยความทรนง (เปรียบนยัดงัคนเม่ือพานพบอุปสรรคในชีวิตแลว้ตอ้งอย่าทอ้ถอย
หรือยอมแพท่ี้จะฝ่าฟันไปใหพ้น้ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ 
วนัที่ส่ี  เจดย์ีสือเป่ำไจ้ – งำนเลีย้งอ ำลำ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ บนเรือ หลงัอาหารเชา้อิสระพกัผอ่นชมวิวทิวทศัน ์2 ฝ่ังน ้าหรือจะเลือกใชส่ิ้งอ านวยความสะดวกในเรือ 
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวันบนเรือ บุฟเฟต์นำนำชำต ิอสิระพกัผ่อนบนเรือกบัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกบนเรือ ไม่ว่ำจะเป็นห้องฟิต

เนส ห้องนวดและสปำ Coffee Shop เป็นต้น    
   ชม วดัสือเป่ำไจ้ ตั้งอยูบ่นหนา้ผาทางทิศเหนือของแม่น ้าแยงซีเกียงในนครฉงช่ิง สนันิษฐานวา่วดัสร้างข้ึนในช่วงปลายสมยั

ราชวงศ์หมิงโดยเป็นวดัพุทธท่ีมีลกัษณะผสมของลทัธิเต๋าเขา้ไป ปัจจุบนัตวัวดัตั้งอยู่ในวงลอ้มของเข่ือนขนาดเล็กโดยมี
ทางเขา้วดัเช่ือมมาจากอีกดา้นหน่ึง สัญลกัษณ์ส าคญัของวดัท่ีมองเห็นมาแต่ไกลก็คือเจดียโ์บราณสูง 12 ชั้น โดยดา้นหน่ึง
ของเจดียย์ึดติดกบัหน้าผาไดอ้ย่างแนบสนิท ภายในมีบนัไดซิกแซกให้เดินข้ึนไปดา้นบนไดซ่ึ้งจากดา้นบนน้ีสามารถ
มองเห็นทิวทศัน์รอบๆวดัไดไ้กลสุดลูกหูลูกตาทั้งวิวธรรมชาติและส่วนท่ีเป็นอาคารบา้นเรือน เดิมทีวดัสือเป่าไจต้ั้งอยู่ติด
กบัหนา้ผาโล่งๆซ่ึงสามารถล่องเรือเขา้ไปใกล้ๆ ได ้แต่ผลกระทบจากการก่อสร้างเข่ือนซานเสียท าใหร้ะดบัน ้าบริเวณรอบๆ
สูงข้ึนและจะไปท าลายโครงสร้างทั้งหมดของวดั ทางการจีนจึงไดส้ร้างเข่ือนเลก็ๆลอ้มรอบวดัเอาไวเ้พ่ือเป็นเกราะป้องกนั
ไม่ใหว้ดัไดรั้บความเสียหายมว้่าโครงสร้างของวดัสือเป่าไจท้ั้งหมดเป็นไมท่ี้เจาะเขา้ไปจนติดหนา้ผาแต่ก็สามารถผ่าน
ช่วงเวลานบัร้อยๆปีมาได ้การก่อสร้างนั้นท าโดยไม่มีตะปูแมแ้ต่ตวัเดียวซ่ึงนบัเป็นอีกหน่ึงภูมิปัญญาของชาวจีนท่ีใชเ้ทคนิค
ในการขดัและสลกัไมเ้ขา้ดว้ยกนัจนกลายมาเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาท่ีล ้าค่ามาจนถึงปัจจุบนั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ บุฟเฟต์นำนำชำต ิพร้อมร่วมงานเล้ียงอ าลาจากทางเรือ  
^_^ หลบัฝันด ีรำตรีสวสัดิ์ค่ะ ^_^ 
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วนัที่ห้ำ  ฉงช่ิง – ศำลำประชำคม (ด้ำนนอก) – วดัลัว่หำน – ศูนย์ค้ำส่งเฉำเทียนเหมนิ   

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก หลงัอาหารอ าลาเรือหรู เพ่ือเดินทางข้ึนฝ่ังท่ีมหานครฉงช่ิง น าท่านชม มหำศำลำประชำคม 
(ต้ำหลี่ถัง) ท่ีสร้างโดยนายพลเฮดหลงแห่งกองทพัคอมมิวนิสต ์สร้างหลงัจากการปฎิวติัส าเร็จในปี 2494 จุคนไดก้ว่า 4,000 
คน ใชเ้ป็นท่ีประชุมสภาผูแ้ทน และโรงละครของประชาชน จ าลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานจากปักก่ิง ใหท่้านเก็บภาพ
บรรยากาศขา้งนอก   

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร น าท่านสู่ วัดโหลวหำน วดัเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคล 
จากนั้นเดินทางสู่ ตลำดค้ำส่งเฉำเทียนเหมิน เป็นศูนยก์ลางการคา้ของสินคา้มากมายหลายชนิดใหท่้านเลือกชมและเลือกซ้ือ
ไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านกลบัท่ีพกั อิสระพกัผอ่น  
พกัที่ฉงช่ิง FU LI HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4*  

วนัที่หก  หงหย้ำต้ง – ช้อปป้ิงเจีย่ฟ่ำงเป่ย – ฉงช่ิง – กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง)  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก หลงัอาหารน าท่านสู่ “หงหยำต้ง” คอมเพลก็ซ์ในรูปทรงอาคารโบราณขนาดใหญ่ ภายในมี
ร้านคา้ ร้านอาหาร  ร้านขายสินคา้ท่ีระลึก ฯลฯ ท่ีน่ีถือเป็นจุดนดัพบพกัผ่อนของชาวเมือง และจุดชมวิวชั้นดี อีกทั้งยงัเป็น
จุดถ่ายรูปท่ีส าคญัของนกัท่องเท่ียว  

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านสู่  ถนนคนเดนิเจีย่ฟำงเป่ย (ถนนคนเดนิเมอืงฉงช่ิง) หรือท่ีรับรู้
กนัว่าเป็นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินคา้เบรนดเ์นมใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงจุใจ ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรียป์ลดแอก ซ่ึงสร้างข้ึนเพ่ือ
ร าลึกถึงชยัชนะในการท าสงครามกบัญ่ีปุ่น แต่ปัจจุบนักลายเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง  เต็มไปดว้ย
ร้านคา้ กวา่ 3,000  ร้านอาหาร ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่   สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน สนามบินฉงช่ิง 

18.50 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD 553 (บริกำรอำหำรบนเคร่ือง)  
20.05 น. เดินทางถึง สนำมบินดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพทุกท่าน   
 

รำยกำรท่องเทีย่วนีอ้ำจเปลีย่นแปลงหรือสลบักนัได้ตำมควำมเหมำะสม  
ทั้งนีถ้ือเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัดโดยยดืถือตำมสภำพกำรณ์ และประโยชน์ของท่ำนเป็นส ำคญั 

 

*** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเงือ่นไขกำรเดนิทำงอย่ำงถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ 
แล้วจงึวำงมัดจ ำเพือ่ประโยชน์ของท่ำนเอง *** 
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อตัรำค่ำบริกำร ** ไม่มรีำคำเดก็ ** ไม่แจกกระเป๋ำ  *** 

วนัเดนิทำง ผู้ใหญ่ และเดก็พกัมีเตยีง  
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่ำนละ 

6-11 , 8-13 , 12-17 , 13-18 , 15-20 , 20-25 ก.ย. 61 
14-19 , 15-20 , 16-21 , 25-30 ต.ค. 61  

26,999.- 
10,900.- 

11-16 , 13-18 , 18-23 , 20-25 , 22-27 ต.ค. 61  27,999.- 
17-22 , 21-26 , 24-29 พ.ย. 61 25,999.- 9,900.- 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั        - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่ำน ำ้หนักกระเป๋ำ ท่ำนละ 20 กโิลกรัม/ ท่ำน  กรณทีีน่ ำ้หนักเกนิ กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนน ำ้หนักทีเ่กนิเอง *** 
 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
-ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%    -ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ   
-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ   

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปทวัร์ ท่านละ 1,000 บาท  
-ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น 10 หยวนต่อคนต่อวนั, คนขับรถท้องถิ่น 10 หยวนต่อคนต่อวนั, หัวหน้ำทัวร์ 10 หยวนต่อคนต่อวนั 

เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ั่ง 

- กำรจอง มดัจ ำท่ำนละ 8,000 บำท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  

- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพ่ือยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ช าระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  

@  เอกสำรส ำหรับยืน่วซ่ีำจีน @วซ่ีำแบบกรุ๊ปทวัร์ @ กรุณำส่งเอกสำรก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วนั @ 

1. ส ำเนำหนังสือเดินทำง ถ่ำยแบบชัดเจน   
2. กรณีทีท่่ำนมีวซ่ีำจีนยื่นจำกเมืองไทยแล้ว หักคืนค่ำวซ่ีำได้  1,000 บำท / ท่ำน  
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อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน กรณีที่ท่ำนส่งเอกสำรวซ่ีำกรุ๊ปไม่ทัน  

ยืน่วซ่ีำด่วน 2 วนั เสียค่ำใช้จ่ำยเพิม่ ท่ำนละ 2,000 บำท   
สถำนทูตจีนอำจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่ำนวซ่ีำในกรณีดังนีค้ือ 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. น ารูปเก่าท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายเล่นๆ มีวิวดา้นหลงั ยืนเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพ่ือยื่นวีซ่า 
4. น ารูปท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปท่ีใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 

เงือ่นไขในกำรให้บริกำรเดนิทำงโดยสำยกำรบินแอร์เอเซีย 

เนื่องจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช่ัน ตัว๋เคร่ืองบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100% ซ่ึงเมือ่ท่ำนจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้จองยกเลิก
จะไม่มกีำรคืนค่ำมัดจ ำใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีที่ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว หำกมกีำรยกเลกิหรือขอเลือ่นกำรเดินทำง ผู้จองจะไม่สำมำรถท ำ
เร่ืองขอคืนค่ำตัว๋หรือขอคืนค่ำทัวร์ทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงั

ไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบช าระ

ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท่ี์สายการบินก าหนด และบริษทัฯ จะ
หกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้      

4. กรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋เพ่ิม เกินจากจ านวนตัว๋ท่ีมีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถเปล่ียนช่ือผู ้
เดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามก าหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  

หมำยเหตุ 

-เนื่องจำกเป็นไฟล์ทเหมำล ำ เมือ่ออกตัว๋แล้วไม่สำมำรถน ำมำคืนเงนิได้ และไม่มรีำคำตัว๋เดก็ 
-รำคำและเวลำเดนิทำงตำมรำยกำรที่ก ำหนด อำจมกีำรเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำและสำยกำรบินก ำหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่าน าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  กรณี
กระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของสายการบินท่ี
จะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีท าใหมิ้สามารถเดินทาง
ได ้รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  FD CHONGQING YANGZIRIVER 6D NOV18-FD-W36 

-หากผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถกูตอ้งหรือการถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกค่าบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท 

ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบตัิเหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง วงเงนิ 500,000 บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พำสปอร์ตควรมอีำยุใช้งำนเหลอืเกนิ 6 เดอืน 

มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
 หา้มน าของเหลวและครีมทุกชนิดท่ีมีปริมาตรเกินกวา่ 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน น าติดตวัข้ึนเคร่ืองและขนาดของ
บรรจุภณัฑแ์ต่ละช้ินหา้มเกินกวา่ 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณัฑ ์

 ส าหรับท่านท่ีตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพื่อเดินทางกลบัสู่ต่างจงัหวดั 
         กรุณำเลอืกซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศประเภทที่สำมำรถเลือ่นวนัและเวลำในกำรเดินทำงได้  

         ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้ท าใหต้อ้งซ้ือบตัรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่  
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ตัวอย่ำงส ำเนำหนังสือเดนิทำง 

 
 

 


