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ก ำหนดกำรเดนิทำง    วนัที่ 20-25 ต.ค. 60 รำคำ 37,900.- 
 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เท ีย่ง ค ่ำ โรงแรมท ีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-ฉงชิง่-หงหยาตง้  ✈ O 

CHONGQING 

MARRIOTT HOTEL or 

KEMPINSKI HOTEL  

2 
สวนเอ๋อหลงิ-ถนนโบราณฉอืชโีข่ว-ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเปย-ล่องเรือ

ส าราญระดับ 5 ดาว CENTURY LEGEND 
O O O 

พักบนเรือ  

CENTURY LEGEND 

3 ล่องเรือแม่น ้าแยงซเีกยีง-เจดยี์สอืเป่าไจ-้งานเลีย้งตอ้นรับ O O O 
พักบนเรือ  

CENTURY LEGEND 

4 
ล่องเรือแม่น ้าแยงซเีกยีง-ชวถีังเสยี-อูเสยี-เสนิหนีซ-ีซีหลงิเสยี-งาน

เลีย้งอ าลา 
O O O 

พักบนเรือ  

CENTURY LEGEND 

5 
เข ือ่นยักษ์ซานเสยีตา้ป้า(รวมรถแบตเตอรี่)-อ ีช๋าง-รถไฟความเร็วสูง-ฉง

ชิง่ 
O O O 

CHONGQING 

MARRIOTT HOTEL or 

KEMPINSKI HOTEL 

6 ชมภายนอกมหาศาลาประชาคม-พพิธิภัณฑซ์านเสยี-ฉงชิง่-กรุงเทพฯ              O O ✈  

 

                            

ฉงชิง่ ล่องเรอืส ำรำญหร ูCENTURY LEGEND 
6 วนั 5 คนื (WE)        

โดยสำยกำรบนิไทยสไมล ์  

 
หงัโจว ถงหลี ่อูซ๋ ี 
5 วนั 3 คนื (MU) 

โดยสำยกำรบนิไชนำ่ อสีเทริน์ 
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วนัแรก        สุวรรณภูม-ิฉงชิ่ง-หงหยำตง้ 

08.00 น. พรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4เคานเ์ตอร ์

E สายการบนิไทยสไมล ์ (WE) โดยมเีจา้หนา้ที ่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทุกท่าน 

 

11.10 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงฉงชิง่ โดยเทีย่วบนิที ่WE684  

15.15 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนเมอืงฉงชิง่   ตัง้อยู่ภาคตะวันตกของประเทศจนี ซึง่ครัง้หนึง่

เคยเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาลจนีพรรคก๊กมนิต๋ังในสมยัทีญ่ีปุ่่นรุกรานประเทศจนี แต่เดมิ

นัน้ฉงชิง่เป็นเมอืงทีข่ ึน้กับมณฑลซือ่ชวน ต่อมาเมือ่วันที ่14 มนีาคม ค.ศ. 1997 ทาง

รัฐบาลกลางของจนีไดป้ระกาศยกระดับใหฉ้งชิง่ แยกออกมาเป็นเมอืงเอกเทศ ใหข้ึน้ตรง

กับรัฐบาลกลาง จงึท าใหฉ้งชิง่เป็นมหานครทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศจนี และเป็น

ศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางน ้า และทางอากาศ แลว้ยังเป็นประตูท ีอ่ยู่ทางทศิ

ตะวันตกทีส่ าคัญของจนีเมอืงหนึง่  

 

เย็น 

น าท่านเทีย่วชม หงหยำตง้ ซึง่เป็นสถานทีท่่องเท ีย่วสรา้งใหม่ในแดนเก่า ตัง้อยู่ ณ บนิ

เจยีง รมิปากน ้าเจยีหลนิเจยีงทีเ่ชือ่มกับแยงซเีกยีง ซึง่เป็นย่านการคา้ใหม่ มทีัง้อาคาร

ขนาดใหญ่สรา้งอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น ้าเจยีหลงิ โครงการประกอบดว้ยโรงแรม 

รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ รา้นอาหารพื้นเมอืง รา้นน ้าชา โรงละคร ซึง่ลว้นแลว้แต่ก่อสรา้ง

ใหม่แต่อนุรักษ์ ตกแต่งใหอ้ยู่ในรูปแบบโบราณ ใหอ้ารมณ์และบรรยากาศยอ้นยุคส าหรับ

นักท่องเท ีย่วท ีม่า  

 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

 พักที ่CHONGQING MARRIOTT HOTEL or KEMPINSKI HOTEL ระดบั 5 ดำว  

 

วนัที่สอง     สวนเออ๋หลงิ-ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่ำงเปย-ลอ่งเรอืส ำรำญระดบั 5 ดำว 

                  CENTURY LEGEND 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  

 น าท่านชม สวนเอ๋อหลิ่ง ตัง้อยู่เขตหวจีง ซึง่อยู่แถบแม่น ้าแยงซเีกยีง และขนาบดว้ย

เจยีงหลงิ เดมิมชีือ่เรยีกว่า “เอ๋อเซีย่งหลิง่” สวนแห่งนีตั้ง้อยู่ช่องแคบเขาซันหลิง่ ซึง่ม ี

ลักษณะเหมอืนคอห่าน จงึไดถู้กขนานนามว่า “สวนเอ๋อหลิง่”(สวนคอห่าน) และถอืได ้

ว่าเป็นช่องแคบทีม่รีะยะใกลน้ครฉงชิง่มากทีสุ่ด ภายในบรเิวณสวนประกอบดว้ยสะพาน

เชอืก ศาลาชมววิ ฯลฯ  อกีทัง้ยังมบีรรยากาศทีร่่มรืน่และท่านยังสามารถชมและเก็บภาพ
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ความประทับใจกับทัศนยีภาพรอบๆ นครฉงชิง่ น าท่านชม หมูบ่ำ้นโบรำณฉอืชีโ่ขว่ เป็น

หมู่บา้นทีม่ชีนเผ่ากลุ่มนอ้ยหลากหลายเชือ้ชาตอิาศัยอยู่อาคารบา้นเรอืนภายในหมู่บา้น

คงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจนีดัง้เดมิไว ้ อสิระใหท้่านสัมผัสกลิน่อายยอ้นยุคสมัย

ราชวงศซ่์ง หมงิ ชงิ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหรอืของฝาก 

   

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัรำคำร  

เย็น 

และน าท่านไปยัง ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่ำงเปย ตัง้อยู่บรเิวณอนุสาวรยี์ปลดแอก ซึง่สรา้งขึน้

เพื่อร าลกึถงึชัยชนะในการท าสงครามกับญีปุ่่น แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนยก์ลางทางการคา้

ขนาดใหญ่ใจกลางเมอืง เต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 3,000 รา้น ซึง่มทีัง้อาหาร ชอ้ปป้ิงมอลล์

ขนาดใหญ่ อสิระเดนิชมและชอ้ปป้ิง น าท่านขึน้เรอืส าราญ CENTURY  LEGEND 

 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

 พกับนเรอืส ำรำญ  CENTURY LEGEND ระดบั 5 ดำว  

วนัที่สำม      ลอ่งเรอืแมน่ ำ้แยงซเีกยีง-เจดยี์สอืเป่ำไจ-้งำนเลีย้งตอ้นรบั 

เชำ้ รบัประทำนอำหำร เชำ้บนเรอื  

 หลังจากเรอืออกจากท่า ใหท้่านไดช้มทวิทัศนบ์รเิวณสองฝ่ังแม่น ้า และเรอืจะแล่นผ่าน 

เมอืงเฟิงตู ซึง่มฉีายาว่าเป็น (เมอืงผ)ี ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้า ซึง่สรา้งขึน้สมัย ราชวงศถ์ัง

ประมาน1300 ปี ก่อน มาถงึสมยัราชวงศซ่์ง เมือ่ 900  ปีท ีผ่่านมา มนีายอ าเภอแซ่ หวาง 

“王”  และนายอ าเถอ แซ่เหยียน “阎” เคยมาอยู่ท ีเ่มอืงเฟิงตู แต่คนทีบั่นทกึ จด

ประวัตกิารเมอืงเฟิงตู จดแซ่ทัง้สองสลับกัน เลยเป็น 阎王-พยายม ดังนัน้ชาวเมอืงเฟิงตู 

จงึผดิตามผดิ สรา้งเป็นเมอืงนรก ตามความเชือ่ของศาสนาเต๋าขึน้มา ซึง่มยีมทูต ผูต้รวจ

สมุดบัญชรีายชือ่ของวญิญาณ ขา้มสะพานจ าใจ ใหไ้ปดูว่าตอนทีเ่รามชีวีติอยู่ในโลก

มนุษย์นัน้เคยท าเรือ่งช่ัวดอีะไรบา้ง? และใหก้นิน ้าชาขีล้มืก่อนมาเกดิใหม่ ซึง่เป็นการสอน

ใหค้นเราควรท าแต่สิง่ดีๆ  ไม่งัน้ก็จะตอ้งตกนรก ถูกลงโทษทรมาน (รำยกำรเมอืงเฟิงตู

(เมอืงผ)ีนีเ้ป็นรำยกำรออฟช ัน่ หำกจ ำนวนคนบนเรอืครบ 50ทำ่นขึน้ไป ทำงเรอื

จะจอดและเทีย่วพรอ้มกนั  หำกไมถ่งึ 50 ทำ่น  จะแล่นผำ่นไมจ่อดชม  ทำ่นใด

สนใจ สำมำรถตดิตอ่ LOBBY ช ัน้สอง  รำคำ 290 หยวนตอ่ทำ่น ) 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนับนเรอื  

 จากนัน้น าท่านขึน้ฝ่ังชมความงามของ เจดยีส์อืเป่ำไจ ้ ตัง้อยู่ตดิขนาบเขาหวีอ้ ิน้ ทางทศิ

เหนอืของแม่น ้าแยงซเีกยีง สรา้งขึน้ในยุคราชวงศห์มงิ สมัยปีว่านลี ่ โครงสรา้งลักษณะ

สถาปัตยกรรมคลา้ยเจดยี์ ท าจากไมแ้ละเชือ่มต่อกันโดยไมไ่ดใ้ชต้ะปูเลย ม ี 12 ชัน้ สูง
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ประมาณ 56 เมตร ซึง่นับเป็นสิง่มหัศจรรย์ท ีถ่กูจัดอันดับไวว่้าเป็น  1 ใน  8 สิง่มหัศจรรย์

ของโลกก็ว่าได ้

เย็น รบัประทำนอำหำรค ่ำหอ้งอำหำรบนเรอื...  

ค ่ำ **พบกบักำรเลีย้งตอ้นรบัจำกกปัตนัเร ือ และเหล่ำกลำสีเรอือย่ำงอบอุ่น  **และชมกำร

แสดงบนเรอื 

 

 พกับนเรอืส ำรำญ  CENTURY LEGEND ระดบั 5 ดำว  

วนัที่สี ่         ลอ่งเรอืแมน่ ำ้แยงซเีกยีง-ชวีถงัเสยี-อูเสยี-เสนิหนซี-ีซหีลงิเสยี-งำนเลีย้งอ ำลำ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำร เชำ้บนเรอื  

 เรอืล่นผ่าน เมอืงโบราณไป๋ตีเ้ฉงิ หรอืเรยีกว่า เมอืงจักรพรรดขิาว อยู่ในเขตอ าเภอเฟิง

เจยี ตัง้อยู่ทางตอนเหนอืของปากช่องแคบฉวถีังเสยี บนยอดเขาสูงกว่า 750 เมตร  

ทีตั่ง้ของเมอืงลอ้มรอบดว้ยน ้า 3 ดา้น และภูเขาอยู่ดา้นซา้ย ภายในเมอืงโบราณแห่งนี้

ประกอบดว้ยวัดอู่หัว, ต าหนักหมงิเหลยีง และศาลาชมดาวรูปแบบสถาปัตยกรรม

ผสมผสานระหว่างราชวงศห์มงิ และชงิ นอกจากนียั้งมรูีปเคารพของหลวิเป่ย,จูเกอะเหลี

ยง, กวนอ,ู จางเฟ่ย ในยุคสามก๊ก (รำยกำรเมอืงโบรำณไป๋ตีเ้ฉงินีเ้ป็นรำยกำร

ออฟช ัน่ หำกจ ำนวนคนบนเรอืครบ 50ทำ่นขึน้ไป ทำงเรอืจะจอดและเทีย่วพรอ้ม

กนั  หำกไมถ่งึ 50 ทำ่น  จะแล่นผำ่นไมจ่อดชม  ทำ่นใดสนใจ สำมำรถตดิตอ่ 

LOBBY ช ัน้สอง  รำคำ 290 หยวนตอ่ทำ่น) 

เรอืจะแล่นผ่านเขตทวิทัศน ์ ชอ่งแคบชวถีงัเสีย(ช่องแคบทีย่ิ่งใหญ่ ตระการตา) ชึง่เป็น

ช่องแคบทีม่คีวามยาวสัน้ท ีสุ่ดเพยีง 8 กโิลเมตร และเป็นช่องแคบทีด่งึดูดใจนักท่องเทีย่ว

พอสมควรโดยเฉพาะประตูขุยเหมนิบรเิวณนีก้ระแสน ้าจะไหลเชีย่วกรากมากเนือ่งจากน ้า

ท ีม่หีนา้กวา้งกว่าหนึง่กโิลเมตรและถูกบบีใหไ้หลผ่านทีป่ระตูขุยเหมนิเพียง 300 เมตร

เท่านัน้ ทัง้ทางน ้ายังหักสอกไม่เห็นทางน ้า  เรอืตอ้งกลับล าอย่างกระทันหัน โดยเฉพาะ

ในอดตีเรอืส าราญตอ้งฝ่าด่านอันแข็งแกร่งนีไ้ปใหไ้ดด้ว้ยความปลอดภัย(เปรยีบนัยดังคน

เมือ่พานพบอุปสรรคในชวีติแลว้ตอ้งอย่าทอ้ถอยหรอืยอมแพท้ ีจ่ะฝ่าฟันไปใหพ้น้) และ

เรอืจะแล่นผ่าน ชอ่งแคบอูเสีย มคีวามยาวประมาณ 42 กโิลเมตร เป็นช่องแคบยาว

อันดับสองในบรรดาช่องแคบของแม่น ้าแยงซเีกยีง ซึง่เป็นช่องแคบมีม่ฉีายาว่า “อูเสีย”

เป็นชอ่งแคบทีง่ำมสงำ่ โดยทีส่องฟากฝ่ังจะมแีนวภูเขาหนิผาสลับซับซอ้นทีม่ลัีกษณะ

เหมอืนหนิวางเรยีงรายกันเป็นชัน้อย่างมรีะเบยีบ ก่อใหเ้กดิทัศนยีภาพทีโ่ดดเด่นสวยงาม

เป็นพิเศษ ชมความสวยงามของยอดเขา 72 ยอด โดยเฉพาะยอดเขานางฟ้า อันลอืชือ่ 

เชือ่กันว่า มาล่องแม่น ้าแยงซเีกยีง ไม่เห็นนางฟ้า เท่ากับมาไม่ถงึแม่น ้าแยงซเีกยีง 
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กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนับนเรอื  

 หลังจากนัน้น าท่านลงเรอืเล็กเพื่อชมความงามของ เสินหนงซี ตัง้อยู่รมิฝ่ังดา้นใตข้อง

แม่น ้าแยงซเีกยีง มแีหล่งตน้ก าเนดิท ีน่ครฉงชิง่ อ าเภออู่ซัน เขตกวนตู ้ โดยแบ่งออกเป็น 

3 ตอนดว้ยกันคอื ตอนตน้สายชือ่กวนตู ้ ตอนกลางชือ่จือ่หยาง  ตอนปลายชือ่เสนิหนีว่ซ ี

ซึง่ไหลลงมาบรรจบรวมกันทีแ่ม่น ้าแยงซเีกยีง  มคีวามยาวประมาณ 15 กโิลเมตร 

ทัศนยีภาพรอบๆสองฟากฝ่ัง ความใสบรสุิทธิข์องอากาศ   ความเงยีบสงบกับบรรยากาศ 

ความเขยีวขจขีองหมู่พฤกษานานาชนดิ เปรยีบเสมอืนท่านไดเ้ยื้องย่างเขา้สู่แดนสุขาวด ี

โดยมเีรือ่งเล่าสบืขานกันว่าธารน ้าแห่งนีไ้ดม้มีวลหมู่นางฟ้าลงมาเล่นน ้ากัน จากนัน้เรอืจะ

ล่องแล่นสู่ ซหีลิงเสีย  ซึง่เป็นช่องแคบทีม่ขีนาดยาวทีสุ่ด 1 ใน 3 ช่องแคบใหญ่นอ้ยใน

แม่น ้าแยงซเีกยีง มคีวามยาวประมาณ  70  กโิลเมตร สมยัก่อนช่องแคบซหีลงิ  ถอืไดว่้า

เป็นช่องแคบทีม่อีัตราความเสีย่งสูงทีสุ่ดในการแล่นเรอื เนือ่งจากมทีัง้หนิแก่งและหนิ

โสโครกทีนั่บไม่ถว้น แต่หลังจากทีไ่ดส้รา้งเขือ่นขึน้ แก่งหนิบรเิวณช่องแคบแห่งนีไ้ดถู้ก

ท าลายไปเสยีส่วนใหญ่ อกีทัง้ระดับน ้าไดเ้พิ่มสูงขึน้จากเดมิ จงึท าใหอุ้ปสรรคการเดนิเรอื

สะดวกขึน้ 

 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำหอ้งอำหำรบนเรอื  

 **พบกบักำรเลี้ยงอ ำลำจำกกปัตนัเรอื และเหลำ่กะลำสีเรอื **  

 พกับนเรอืส ำรำญ  CENTURY LEGEND ระดบั 5 ดำว  

วนัที่หำ้         เขือ่นยกัษซ์ำนเสยีตำ้ป้ำ(รวมรถแบตเตอรี)่-อีช๋ำง-รถไฟควำมเร็วสูง-ฉงชิ่ง 

เชำ้ รบัประทำนอำหำร เชำ้บนเรอื  

 น าท่านขึน้ฝ่ังชม เขือ่นยกัษ์ อภมิหำโปรเจ็คระดบักนิเนสบุ๊ค ซำนเสยีตำ้ป้ำ เป็น

โครงการทีใ่หญ่โตทีสุ่ดอกีอย่างหนึง่ของจนี นับตัง้แต่การสรา้งก าแพงเมอืงจนี มคีวาม

ยาวทัง้หมด 3,035 เมตร ช่องระบายน ้ายาว 483 เมตร ซึง่สามารถเก็บกักน ้าไดถ้งึ 39.3 

ลา้นลูกบาศกเ์มตร ส่วนสันเขือ่นสูง 185 เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วน กล่าวคอื 2 ส่วน

ส าหรับผลติกระแสไฟฟ้า ซึง่สามารถผลติพลังงานกระแสไฟฟ้าส่งใหพ้ื้นท ี ่ 1 ใน 5 ของ

ประเทศจนี อกี 1 ส่วนส าหรับระบายน ้า และ 2 ส่วนเป็นประตูส าหรับเรอืแล่นผ่าน โดย

แบ่ง เป็นเรอืท ีม่รีะวางขับน ้าตัง้แต่ 3000-10,000 ตัน และเรอืท ีม่รีะวางขับน ้านอ้ยกว่า 

3,000 ตัน น าท่านขึน้ฝ่ังท ีเ่มอืงอี๋ชำง เมอืงอีช๋าง ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของมณฑลหู

เป่ย และอยู่ปากช่องแคบซหีลงิเสยีของแม่น ้าแยงซเีกยีงทางทศิตะวันออก 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
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 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สถานรีถไฟเมอืงอีช๋าง น่ังรถไฟควำมเร็วสูง เพื่อเดนิทางจาก

เมอืงอีช๋างกลับไปยัง เมอืงฉงชิง่ (ใชเ้วลาประมาณ 5 ช.ม.) 

ใชเ้วลำ

ประมำณ 

 5 ช ัว่โมง 

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร  

 พักที ่CHONGQING MARRIOTT HOTEL or KEMPINSKI HOTEL ระดบั 5 ดำว ฉงชิง่ 

วนัที่หก       ชมภำยนอกมหำศำลำประชำคม-พพิธิภณัฑซ์ำนเสยี-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ              

เชำ้ รบัประทำนอำหำร เชำ้ ณ โรงแรม  

 น าท่าน ชมและเก็บภำพดำ้นนอกมหำศำลำประชำคม (ตำ้หลี่ถงั) ซึง่นายเฮหลง

แห่งกองทัพคอมมวินสิตร์เิริม่สรา้งขึน้ภายหลังการปฏวัิตสิ าเร็จ ในปี1953 โดยจ าลอง

แบบมาจากหอฟ้าเทยีนถานเมอืงปักกิง่ ในปัจจุบันใชเ้ป็นทีป่ระชุมสภาผูแ้ทนและโรง

ละครของประชาชน สามารถจุคนไดก้ว่า 4,000 คน จากนัน้น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑ์

ซำนเสีย ใหท้่านเขา้ใจถงึประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของเขาสามโตรก 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร หมอ้ไฟฉงชิง่ 

16.10 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงฉงชิง่ โดยเทีย่วบนิที ่WE685  

18.30 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ  

 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 
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อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 1 ทำ่น 

นอนกบัผูใ้หญ ่1 

ทำ่น 

รำคำเด็ก 1 ทำ่น  

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น 

พกั

เดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที่ 20-25 ต.ค. 60 37,900 37,900 36,900 15,000 

*** หมำยเหตุ : บนเรอืไมม่เีตยีงเสรมิ // รำคำนีส้ ำหรบัสญัชาตไิทยเท่ำน ัน้ *** 

 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่***  

ทำ่นละ 100 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น // หวัหนำ้ทวัร ์แล้วแตดุ่ลพนิจิ*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 

 
 

 
รำคำจอยแลนด ์31,400 บำท /   ไมม่รีำคำเด็ก 

 
 

 

*** รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมค่ำทปิไกดแ์ละทปิคนขบัรถ *** 
***วนัละ 20 หยวน รวมท ัง้หมด 5 วนั ท่ำนละ 100 หยวน ทรปิ/ท่ำน*** 

** แจกน ำ้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักล่ำว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลิกกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ เพือ่

เช็คขอ้มูลควำมถูกตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมท ัง้ไฟลบ์นิและเวลำนดัหมำยทวัร ์หำกเกดิควำมผดิพลำด ทำงบรษิทั

ไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 
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    3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

    3.2 กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 15 -20 วนักอ่นออกเดนิทำง 

4. กำรยกเลิกและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วัน คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วัน เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ่้ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าท ีพั่กโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหัีวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2. ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) 

3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเท ีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6. การยื่นขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีแบบธรรมดา 4 วันท าการ (วซี่ำเดีย่ว) 

7. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพ ิม่เตมิกบัทำงเจำ้หนำ้ท ีบ่รษิทัได ้ ** 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
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8. รวมภาษีสนามบนิทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั/ทำ่น ส่วนเกนิน ้าหนักกโิลกรัมละ 500 บาท 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดีฯลฯ 

5. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

7. คำ่ทปิไกด ์วนัละ 10 หยวนตอ่คน/วนั และทปิคนขบัรถ วนัละ 10 หยวนตอ่คน/วนั  เดนิทำงท ัง้หมด 5 วนั จำ่ย

ทปิไกด ์50 หยวน คนขบัรถ 50 หยวน รวมท ัง้หมด 100 หยวน/ตอ่คน 

 

หมำยเหตุ 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ท ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆท ีอ่ยู่นอกเหนอืการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, 

ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท ีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบค่าบรกิารที่

ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง



  
 
 
 
 
 
 

CKG-WE010    หนา้ 10 จาก 13 
 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  CKG-WE010 CHG CEN 6D5N OCT-WE-W07 

 

เอกสำรในกำรท ำวีซำ่จนีส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงไทย 
1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ีขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขำวเทำ่น ัน้ ไม่เห็นฟันมองเห็นใบหนา้และใบหูทัง้สองขา้งอย่าง

ชัดเจน ไม่สวมเสือ้สขีาว เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการปกตขิาว ไม่สวมเครือ่งประดับ สรอ้ย ต่างหู 

เเว่นตาเเฟช่ัน เเว่นสายตา รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่ง แจง้เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ (แจง้ก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวซ่ีา) 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสำรทีใ่หก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณำกรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ์ ตอ้งแนบส าเนาสูตบัิตร และสูตบัิตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลด

แบบฟอรม์ไดท้ ี ่http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีท ีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8.  ขอ้มูลจรงิเก ีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน (กรณีทีป่ระกอบธุรกจิส่วนตวั กรุณำแจง้ดว้ยวำ่ทำ่น  

     ท ำธุรกจิอะไร) ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ท ีท่ างาน ญาตทิ ีต่ดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของ  

     ญาต ิโปรดรบัทรำบวำ่ หำกสถำนทูตตรวจสอบไดว้ำ่ใหข้อ้มูลเท็จ อำจมกีำรระงบักำรออกวซี่ำ เล่มทีม่ปัีญหำ  

     ปล.สถำนทูตมกีำรโทรศพัทสุ์ม่ตรวจทกุวนั 

8. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวซ่ีา ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วันท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

9. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทูตจนีอยูใ่นระหวำ่งจดัระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอื

เปลี่ยนระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสิทธิข์องสถำนทูต และบำงคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่รำบล่วงหนำ้   

10. ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบั้ตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้งรับผดิชอบ

ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอยีด / ผูใ้ช ้

บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศ

จนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย์  

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10.ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มเิชน่น ัน้

ทำงบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 
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12. กรณีหนงัสือเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิ ีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเท่านัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจาก

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซี่ำหนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซี่ำใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิ ืน่ๆ จ่ายเพิ่ม  100 บาท 

    - เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

2.1.พาสปอรต์ ท ีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 

   อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

     2.2. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขำวเทำ่น ัน้ ไม่เห็นฟัน เห็นใบหนา้และใบหูทัง้สองขา้งอย่าง

ชัดเจนและไม่สวมเสือ้สขีาว เช่น เสือ้ยืดสขีาว เสือ้นักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการปกตขิาว ไมส่วม เครือ่งประดับ สรอ้ย 

ต่างหู เเว่นตาเเฟช่ัน เเว่นสายตา รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ  

        และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 

2.3.ใบอนุญาตการท างาน   

2.4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

        2.5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย์ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 2.6.กรณีสมรสกับคนไทยตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถำนฑูตจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเก่า ท ีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลัง ท ีถ่่ายเล่น หรอืรูปยืนเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื่อยื่นท าวซ่ีา 

4. น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตคิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซี่ำดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงล่ำชำ้  

 ยื่นวซ่ีาด่วน 2 วัน เสยีค่าใชจ่้ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซ์แลนด ์อิตำลี ลิทวัเนยี 

ลตัเวยี ลกัเซมเบริก์ สำธำรณรฐัมอลตำ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวำเกยี 

สโลเวเนยี สเปน สวเีดน สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซี่ำเขำ้ประเทศจนี สถำนทูตจนีอำจเปลี่ยนกฎเกณฑก์ำรยืน่วซี่ำโดย 

ไมแ่จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้** 

 

ประกำศ  

เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสูงขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษีน ำ้มนัขึน้ใน

อนำคต ซึ่งทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   
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**เนือ่งจำกสถำนทูตจนีมกีำรเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซี่ำเขำ้จนี กรุณำกรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรุณำระบุรำยละเอียดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 
 

ชือ่-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  

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

...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

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

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น............................ 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…………………………………………………….. 

ต ำแหนง่งำน .......................................................................................................... ............................. 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ์หญ่) 

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

..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส ำคญัมำก กรุณำแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มูลโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแล้ว   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน............................ปี............................ 

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รำยชือ่บุคคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบุควำมสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...........................................SURNAME..................................................... 

RELATION........................................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

RELATION........................................................ 

 

หมำยเหตุ 

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรส่งถ ึงบร ิษทัแล้วไม่ครบ  ทำงบรษิทัอำจม ีกำรเร ียกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้่ำนเก ิดควำมไม่สะดวก

ภำยหลงั  ท ัง้น ีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ท ีน่ ี ้  (โปรดท ำตำมระเบยีบอย่ำงเคร่งครดั)  
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