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 พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว...ลอยน ้ำได ้

 ตระกำรตำ....เขือ่นยกัษใ์หญท่ี่สุดในโลก “ซานเสยีตา้ป้า”  

 ผ่านประตูน า้ 5 ชัน้.....ระดับกนิเนสบุ๊ค 

 ลอ่งเรอืส าราญ “Century Paragon”  ระดบั  5 ดาว...ส ูแ่ม่น ้ำแยงซเีกยีง 

 อำหำรพเิศษ  “หมอ้ไฟฉงชิ่ง” 

 ทัวร์เทีย่วสบำย....ไมล่งรา้นช้อป 

 พเิศษ !!! รวมคา่ทิปเจา้หนา้ที่ของเรอื CREW TIPS ท่านละ 150 หยวนแลว้ 
 

         ** ราคานีช้วัร ์รวม ภาษสีนามบนิไทย-จนีและคา่ธรรมเนยีมเชื้อเพลงิแลว้** 

** ราคานีไ้ม่แจกกระเป๋า ไม่รวมทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ ** 

   

ก าหนดการเดนิทาง    วนัที่ 08-12  พ.ย 59 ราคา 35,900.- 
 
 

1. สุวรรณภูม-ิฉงชิง่-หงหยำตง้-ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่ำงเปย-

ล่องเรอืส ำรำญระดับ 5 ดำว Century Cruises 

2. ล่องเรอืแม่น ้ำแยงซเีกยีง-เจดยีส์อืเป่ำไจ-้งำนเลีย้งตอ้นรับ 

3. ล่องเรอืแม่น ้ำแยงซเีกยีง-ชวถีังเสยี-อเูสยี-เสนิหนซี-ีซหีลงิ

เสยี-งำนเลีย้งอ ำลำ-ประตูน ้ำ 5 ชัน้ 

4. เขือ่นยักษ์ซำนเสยีตำ้ป้ำ(ระดับกนิเนสบุ๊ค)-อีช๋ำง-รถไฟฟ้ำ

ควำมเร็วสูง-ฉงชิง่ 

ฉงชิง่ ลอ่งเรอืส าราญหร ู  

Century Paragon 
5 วนั 4 คนื (WE)        
โดยสายการบนิไทยสไมล ์ 

 
หงัโจว ถงหลี ่อูซ๋ ี 
5 วนั 3 คนื (MU) 

โดยสายการบนิไชนา่ อสีเทริน์ 
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5.  ชมภำยนอกมหำศำลำประชำคม-สวนเอ๋อหลงิ- 

     เมอืงโบรำณฉอืชโีค่ว-ฉงชิง่-กรุงเทพฯ              

                                                         

วนัแรก        สุวรรณภูม-ิฉงชิ่ง-หงหยาตง้-ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเปย-ลอ่งเรอืส าราญระดบั 5 ดาว 

                  Century Paragon 

07.30 น. พรอ้มกันที ่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ ประตู 4เคำนเ์ตอร ์

E สำยกำรบนิไทยสไมล ์ (WE) โดยมเีจำ้หนำ้ทีค่อยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำม

สะดวกตรวจเช็คสัมภำระและเอกสำรกำรเดนิทำงใหก้ับทุกท่ำน 

 

11.10 น. ออกเดนิทำงสู่ เมอืงฉงชิง่ โดยเทีย่วบนิที ่WE684  

15.15 น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานเมอืงฉงชิง่   ตัง้อยู่ภำคตะวันตกของประเทศจนี ซึง่ครัง้หนึง่

เคยเป็นเมอืงหลวงของรัฐบำลจนีพรรคก๊กมนิต๋ังในสมยัทีญ่ีปุ่่นรุกรำนประเทศจนี แต่เดมิ

นัน้ฉงชิง่เป็นเมอืงทีข่ ึน้กับมณฑลซือ่ชวน ต่อมำเมือ่วันที ่14 มนีำคม ค.ศ. 1997 ทำง

รัฐบำลกลำงของจนีไดป้ระกำศยกระดับใหฉ้งชิง่ แยกออกมำเป็นเมอืงเอกเทศ ใหข้ึน้ตรง

กับรัฐบำลกลำง จงึท ำใหฉ้งชิง่เป็นมหำนครทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศจนี และเป็น

ศูนย์กลำงของกำรคมนำคมทำงบก ทำงน ้ำ และทำงอำกำศ แลว้ยังเป็นประตูท ีอ่ยู่ทำงทศิ

ตะวันตกทีส่ ำคัญของจนีเมอืงหนึง่  

 

เย็น 

น าทา่น เทีย่วชมหงหยาตง้ ซึง่เป็นสถำนทีท่่องเท ีย่วสรำ้งใหมใ่นแดนเก่ำ ตัง้อยู่ ณ บนิ

เจยีง รมิปำกน ้ำเจยีหลนิเจยีงทีเ่ชือ่มกับแยงซเีกยีง ซึง่เป็นย่ำนกำรคำ้ใหม่ มทีัง้อำคำร

ขนำดใหญ่สรำ้งอยู่บนภูเขำ ขนำนไปกับแม่น ้ำเจยีหลงิ โครงกำรประกอบดว้ยโรงแรม 

รำ้นคำ้จ ำหน่ำยสนิคำ้ รำ้นอำหำรพื้นเมอืง รำ้นน ้ำชำ โรงละคร ซึง่ลว้นแลว้แต่ก่อสรำ้ง

ใหม่แต่อนุรักษ์ ตกแต่งใหอ้ยู่ในรูปแบบโบรำณ ใหอ้ำรมณ์และบรรยำกำศยอ้นยุคส ำหรับ

นักท่องเท ีย่วท ีม่ำ และน ำท่ำนไปยัง ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเปย ตัง้อยู่บรเิวณอนุสำวรยี์

ปลดแอก ซึง่สรำ้งขึน้เพื่อร ำลกึถงึชัยชนะในกำรท ำสงครำมกับญีปุ่่น แต่ปัจจุบันกลำยเป็น

ศูนย์กลำงทำงกำรคำ้ขนำดใหญ่ใจกลำงเมอืง เต็มไปดว้ยรำ้นคำ้กว่ำ 3,000 รำ้น ซึง่มทีัง้

อำหำร ชอ้ปป้ิงมอลลข์นำดใหญ่ อสิระเดนิชมและชอ้ปป้ิง จำกนัน้น ำท่ำนสู่ หงหยำตง้ 

อำคำรขนำดใหญ่สรำ้งอยู่บนภูเขำ ขนำนไปกับแมน่ ้ำเจยีหลงิ โครงกำรประกอบดว้ย

โรงแรม รำ้นคำ้จ ำหน่ำยสนิคำ้ รำ้นอำหำรพื้นเมอืง รำ้นน ้ำชำ โรงละคร ซึง่ลว้นแลว้แต่

ก่อสรำ้งตกแต่งในรูปแบบโบรำณใหอ้ำรมณ์และบรรยำกำศยอ้นยุคส ำหรับนักท่องเท ีย่ว

ท ีม่ำ 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร สุกีห้มอ้ไฟ 

 พกับนเรอืส าราญ  Century Paragon ระดบั 5 ดาว  
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วนัที่สอง      ลอ่งเรอืแมน่ า้แยงซเีกยีง-เจดยี์สอืเป่าไจ-้งานเลีย้งตอ้นรบั 

เชา้ รบัประทานอาหาร เชา้บนเรอื  

 หลังจำกเรอืออกจำกท่ำ ใหท้่ำนไดช้มทวิทัศนบ์รเิวณสองฝ่ังแม่น ้ำ และเรอืจะแล่นผ่ำน 

เมอืงเฟิงตู ซึง่มฉีำยำว่ำเป็น (เมอืงผ)ี ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ำ ซึง่สรำ้งขึน้สมัย รำชวงศถ์ัง

ประมำน1300 ปี ก่อน มำถงึสมยัรำชวงศซ่์ง เมือ่ 900  ปีท ีผ่่ำนมำ มนีำยอ ำเภอแซ่ หวำง 

“王”  และนำยอ ำเถอ แซ่เหยียน “阎” เคยมำอยู่ท ีเ่มอืงเฟิงตู แต่คนทีบั่นทกึ จด

ประวัตกิำรเมอืงเฟิงตู จดแซ่ทัง้สองสลับกัน เลยเป็น 阎王-พยำยม ดังนัน้ชำวเมอืงเฟิงตู 

จงึผดิตำมผดิ สรำ้งเป็นเมอืงนรก ตำมควำมเชือ่ของศำสนำเต๋ำขึน้มำ ซึง่มยีมทูต ผูต้รวจ

สมุดบัญชรีำยชือ่ของวญิญำณ ขำ้มสะพำนจ ำใจ ใหไ้ปดูว่ำตอนทีเ่รำมชีวีติอยู่ในโลก

มนุษย์นัน้เคยท ำเรือ่งช่ัวดอีะไรบำ้ง? และใหก้นิน ้ำชำขีล้มืก่อนมำเกดิใหม่ ซึง่เป็นกำรสอน

ใหค้นเรำควรท ำแต่สิง่ดีๆ  ไม่งัน้ก็จะตอ้งตกนรก ถูกลงโทษทรมำน (รายการเมอืงเฟิงตู

(เมอืงผ)ีนีเ้ป็นรายการออฟช ัน่ หากจ านวนคนบนเรอืครบ 50ทา่นขึน้ไป ทางเรอื

จะจอดและเทีย่วพรอ้มกนั  หากไมถ่งึ 50 ทา่น  จะแล่นผา่นไมจ่อดชม  ทา่นใด

สนใจ สามารถตดิตอ่ LOBBY ช ัน้สอง  ราคา290 หยวนตอ่ทา่น ) 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื  

 จำกนัน้น ำท่ำนขึน้ฝ่ังชมควำมงำมของ เจดยีส์อืเป่าไจ ้ ตัง้อยู่ตดิขนำบเขำหวีอ้ ิน้ ทำงทศิ

เหนอืของแม่น ้ำแยงซเีกยีง สรำ้งขึน้ในยุครำชวงศห์มงิ สมัยปีว่ำนลี ่ โครงสรำ้งลักษณะ

สถำปัตยกรรมคลำ้ยเจดยี์ ท ำจำกไมแ้ละเชือ่มต่อกันโดยไมไ่ดใ้ชต้ะปูเลย ม ี 12 ชัน้ สูง

ประมำณ 56 เมตร ซึง่นับเป็นสิง่มหัศจรรย์ท ีถ่กูจัดอันดับไวว่้ำเป็น  1 ใน  8 สิง่มหัศจรรย์

ของโลกก็ว่ำได ้

 

เย็น รบัประทานอาหารค ่าหอ้งอาหารบนเรอื...  

ค ่า **พบกบัการเลีย้งตอ้นรบัจากกปัตนัเร ือ และเหล่ากลาสีเรอือย่างอบอุ่น  **และชมการ

แสดงบนเรอื 

 

 พกับนเรอืส าราญ  Century Paragon ระดบั 5 ดาว  

วนัที่สาม      ลอ่งเรอืแมน่ า้แยงซเีกยีง-ชวถีงัเสยี-อูเสยี-เสนิหนซี-ีซหีลงิเสยี-งานเลีย้งอ าลา- 

                   ประตูน า้ 5 ชัน้ 

เชา้ รบัประทานอาหาร เชา้บนเรอื  

 เรอืล่นผ่ำน เมอืงโบรำณไป๋ตีเ้ฉงิ หรอืเรยีกว่ำ เมอืงจักรพรรดขิำว อยู่ในเขตอ ำเภอเฟิง

เจยี ตัง้อยู่ทำงตอนเหนอืของปำกช่องแคบฉวถีังเสยี บนยอดเขำสูงกว่ำ 750 เมตร  

ทีตั่ง้ของเมอืงลอ้มรอบดว้ยน ้ำ 3 ดำ้น และภูเขำอยู่ดำ้นซำ้ย ภำยในเมอืงโบรำณแห่งนี้

ประกอบดว้ยวัดอู่หัว, ต ำหนักหมงิเหลยีง และศำลำชมดำวรูปแบบสถำปัตยกรรม

ผสมผสำนระหว่ำงรำชวงศห์มงิ และชงิ นอกจำกนียั้งมรูีปเคำรพของหลวิเป่ย,จูเกอะเหลี
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ยง, กวนอ,ู จำงเฟ่ย ในยุคสำมก๊ก (รายการเมอืงโบราณไป๋ตีเ้ฉงินีเ้ป็นรายการ

ออฟช ัน่ หากจ านวนคนบนเรอืครบ 50ทา่นขึน้ไป ทางเรอืจะจอดและเทีย่วพรอ้ม

กนั  หากไมถ่งึ 50 ทา่น  จะแล่นผา่นไมจ่อดชม  ทา่นใดสนใจ สามารถตดิตอ่ 

LOBBY ช ัน้สอง  ราคา290 หยวนตอ่ทา่น) 

เรอืจะแล่นผ่ำนเขตทวิทัศน ์ ชอ่งแคบชวถีงัเสีย(ช่องแคบทีย่ิ่งใหญ่ ตระกำรตำ) ชึง่เป็น

ช่องแคบทีม่คีวำมยำวสัน้ท ีสุ่ดเพยีง 8 กโิลเมตร และเป็นช่องแคบทีด่งึดูดใจนักท่องเทีย่ว

พอสมควรโดยเฉพำะประตูขุยเหมนิบรเิวณนีก้ระแสน ้ำจะไหลเชีย่วกรำกมำกเนือ่งจำกน ้ำ

ท ีม่หีนำ้กวำ้งกว่ำหนึง่กโิลเมตรและถูกบบีใหไ้หลผ่ำนทีป่ระตูขุยเหมนิเพียง 300 เมตร

เท่ำนัน้ ทัง้ทำงน ้ำยังหักสอกไม่เห็นทำงน ้ำ  เรอืตอ้งกลับล ำอย่ำงกระทันหัน โดยเฉพำะ

ในอดตีเรอืส ำรำญตอ้งฝ่ำด่ำนอันแข็งแกร่งนีไ้ปใหไ้ดด้ว้ยควำมปลอดภัย(เปรยีบนัยดังคน

เมือ่พำนพบอุปสรรคในชวีติแลว้ตอ้งอย่ำทอ้ถอยหรอืยอมแพท้ ีจ่ะฝ่ำฟันไปใหพ้น้) และ

เรอืจะแล่นผ่ำน ชอ่งแคบอูเสีย มคีวำมยำวประมำณ 42 กโิลเมตร เป็นช่องแคบยำว

อันดับสองในบรรดำช่องแคบของแม่น ้ำแยงซเีกยีง ซึง่เป็นช่องแคบมีม่ฉีำยำว่ำ “อูเสีย”

เป็นชอ่งแคบทีง่ามสงา่ โดยทีส่องฟำกฝ่ังจะมแีนวภูเขำหนิผำสลับซับซอ้นทีม่ลัีกษณะ

เหมอืนหนิวำงเรยีงรำยกันเป็นชัน้อย่ำงมรีะเบยีบ ก่อใหเ้กดิทัศนยีภำพทีโ่ดดเด่นสวยงำม

เป็นพิเศษ ชมควำมสวยงำมของยอดเขำ 72 ยอด โดยเฉพำะยอดเขำนำงฟ้ำ อันลอืชือ่ 

เชือ่กันว่ำ มำล่องแม่น ้ำแยงซเีกยีง ไม่เห็นนำงฟ้ำ เท่ำกับมำไม่ถงึแม่น ้ำแยงซเีกยีง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื  

 หลังจำกนัน้น ำท่ำนลงเรอืเล็กเพื่อชมควำมงำมของ เสินหนงซี ตัง้อยู่รมิฝ่ังดำ้นใตข้อง

แม่น ้ำแยงซเีกยีง มแีหล่งตน้ก ำเนดิท ีน่ครฉงชิง่ อ ำเภออู่ซัน เขตกวนตู ้ โดยแบ่งออกเป็น 

3 ตอนดว้ยกันคอื ตอนตน้สำยชือ่กวนตู ้ ตอนกลำงชือ่จือ่หยำง  ตอนปลำยชือ่เสนิหนีว่ซ ี

ซึง่ไหลลงมำบรรจบรวมกันทีแ่ม่น ้ำแยงซเีกยีง  มคีวำมยำวประมำณ 15 กโิลเมตร 

ทัศนยีภำพรอบๆสองฟำกฝ่ัง ควำมใสบรสุิทธิข์องอำกำศ   ควำมเงยีบสงบกับบรรยำกำศ 

ควำมเขยีวขจขีองหมู่พฤกษำนำนำชนดิ เปรยีบเสมอืนท่ำนไดเ้ยื้องย่ำงเขำ้สู่แดนสุขำวด ี

โดยมเีรือ่งเล่ำสบืขำนกันว่ำธำรน ้ำแห่งนีไ้ดม้มีวลหมู่นำงฟ้ำลงมำเล่นน ้ำกัน จำกนัน้เรอืจะ

ล่องแล่นสู่ ซหีลิงเสีย  ซึง่เป็นช่องแคบทีม่ขีนำดยำวทีสุ่ด 1 ใน 3 ช่องแคบใหญ่นอ้ยใน

แม่น ้ำแยงซเีกยีง มคีวำมยำวประมำณ  70  กโิลเมตร สมยัก่อนช่องแคบซหีลงิ  ถอืไดว่้ำ

เป็นช่องแคบทีม่อีัตรำควำมเสีย่งสูงทีสุ่ดในกำรแล่นเรอื เนือ่งจำกมทีัง้หนิแก่งและหนิ

โสโครกทีนั่บไม่ถว้น แต่หลังจำกทีไ่ดส้รำ้งเขือ่นขึน้ แก่งหนิบรเิวณช่องแคบแห่งนีไ้ดถู้ก

ท ำลำยไปเสยีส่วนใหญ่ อกีทัง้ระดับน ้ำไดเ้พิ่มสูงขึน้จำกเดมิ จงึท ำใหอุ้ปสรรคกำรเดนิเรอื

สะดวกขึน้ 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่าหอ้งอาหารบนเรอื  

 

**พบกบัการเลี้ยงอ าลาจากกปัตนัเรอื และเหลา่กะลาสีเรอื ** 

จำกนัน้เรอืผา่นประตูน า้ 5 ช ัน้ จำกบนเขือ่น ท ีขั่งน ้ำสูง 170 เมตร ลงสู่ เชงิเขือ่น เรอื

จอดเทยีบท่ำทีอ่ำณำเขต เขือ่นซำนเสยีตำ้ป้ำ ท่ำนจะไดช้มประตูน ้ำขนำดใหญ่ เปิดและ

ปิดกำรระบำยน ้ำเมตรต่อเมตร ของแต่ละขัน้ประตู อย่ำงน่ำตืน่ตำตืน่ใจ โดยมปีระตูใหเ้รอื

แล่นผ่ำน 5 ล ำดับชัน้ดว้ยกัน และนอกจำกใชป้ระโยชนท์ำงดำ้นเศรษฐกจิแลว้ ยังช่วย

ป้องกันอุทกภัยสองฝำกฝ่ังแม่น ้ำแยงซเีกยีงอกีดว้ย 

 

 พกับนเรอืส าราญ  Century Paragon ระดบั 5 ดาว  

วนัที่สี ่        เขือ่นยกัษซ์านเสยีตา้ป้า(ระดบักนิเนสบุค๊)-อีช๋าง-รถไฟฟ้าความเร็วสูง-ฉงชิ่ง 

เชา้ รบัประทานอาหาร เชา้บนเรอื  

 น ำท่ำนขึน้ฝ่ังชม เขือ่นยกัษ์ อภมิหาโปรเจ็คระดบักนิเนสบุ๊ค ซานเสยีตา้ป้า เป็น

โครงกำรทีใ่หญ่โตทีสุ่ดอกีอย่ำงหนึง่ของจนี นับตัง้แต่กำรสรำ้งก ำแพงเมอืงจนี มคีวำม

ยำวทัง้หมด 3,035 เมตร ช่องระบำยน ้ำยำว 483 เมตร ซึง่สำมำรถเก็บกักน ้ำไดถ้งึ 39.3 

ลำ้นลูกบำศกเ์มตร ส่วนสันเขือ่นสูง 185 เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วน กล่ำวคอื 2 ส่วน

ส ำหรับผลติกระแสไฟฟ้ำ ซึง่สำมำรถผลติพลังงำนกระแสไฟฟ้ำส่งใหพ้ื้นท ี ่ 1 ใน 5 ของ

ประเทศจนี อกี 1 ส่วนส ำหรับระบำยน ้ำ และ 2 ส่วนเป็นประตูส ำหรับเรอืแล่นผ่ำน โดย

แบ่ง เป็นเรอืท ีม่รีะวำงขับน ้ำตัง้แต่ 3000-10,000 ตัน และเรอืท ีม่รีะวำงขับน ้ำนอ้ยกว่ำ 

3,000 ตัน น ำท่ำนขึน้ฝ่ังท ีเ่มอืงอี๋ชาง เมอืงอีช๋ำง ตัง้อยู่ทำงทศิตะวันตกของมณฑลหู

เป่ย และอยู่ปำกช่องแคบซหีลงิเสยีของแม่น ้ำแยงซเีกยีงทำงทศิตะวันออก 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่สถำนรีถไฟเมอืงอีช๋ำง น่ังรถไฟฟ้าความเร็วสูง เพื่อเดนิทำง

จำกเมอืงอีช๋ำงกลับไปยัง เมอืงฉงชิง่ (ใชเ้วลำประมำณ 5 ช.ม.) 

 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 พกั KEMPINSKI   HOTEL  ระดบั 5 ดาว  หรอืเทยีบเทา่ ฉงชิง่ 

วนัที่หา้       ชมภายนอกมหาศาลาประชาคม-สวนเออ๋หลงิ-เมอืงโบราณฉือชีโคว่-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ      

เชา้ รบัประทานอาหาร เชา้ ณ โรงแรม  
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 น ำท่ำน ชมและเก็บภาพด้านนอกมหาศาลาประชาคม (ตา้หลี่ถงั) ซึง่นำยเฮหลง

แห่งกองทัพคอมมวินสิตร์เิริม่สรำ้งขึ้นภำยหลังกำรปฏิวัติส ำเร็จ ในปี1953 โดยจ ำลอง

แบบมำจำกหอฟ้ำเทียนถำนเมอืงปักกิง่ ในปัจจุบันใชเ้ป็นที่ประชุมสภำผูแ้ทนและโรง

ละครของประชำชน สำมำรถจุคนไดก้ว่ำ 4,000 คน และน ำท่ำนเขำ้ชม สวนเอ๋อหลิ่ง 

ตัง้อยู่เขตหวจีง ซึง่อยู่แถบแม่น ้ำแยงซเีกียง และขนำบดว้ยเจยีงหลงิ เดมิมีชือ่เรียกว่ำ 

“เอ๋อเซีย่งหลิง่” สวนแห่งนีตั้ง้อยู่ช่องแคบเขำซันหลิง่ ซึง่มลัีกษณะเหมอืนคอห่ำน จึง

ไดถู้กขนำนนำมว่ำ “สวนเอ๋อหลิง่”(สวนคอห่ำน) และถอืไดว่้ำเป็นช่องแคบทีม่รีะยะใกล ้

นครฉงชิง่มำกทีสุ่ด ภำยในบรเิวณสวนประกอบดว้ยสะพำนเชอืก ศำลำชมววิ ฯลฯ  อกีทัง้

ยังมบีรรยำกำศทีร่่มรืน่และท่ำนยังสำมำรถชมและเก็บภำพควำมประทับใจกับทัศนยีภำพ

รอบๆ นครฉงชิง่  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น ำท่ำนชม หมู่บา้นโบราณฉือชีโ่ขว่ เป็นหมู่บำ้นทีม่ชีนเผ่ำกลุ่มนอ้ยหลำกหลำยเชื้อ

ชำติอำศัยอยู่อำคำรบำ้นเรอืนภำยในหมู่บำ้นคงรูปแบบของสถำปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว ้

อสิระใหท้่ำนสัมผัสกลิน่อำยยอ้นยุคสมัยรำชวงศซ่์ง หมิง ชงิ เลอืกซือ้ของที่ระลึกหรือ

ของฝำก 

 

16.10 น. ออกเดนิทำงจำก เมอืงฉงชิง่ โดยเทีย่วบนิที ่WE685  

18.30 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิำพ  

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 1 ทา่น 

นอนกบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

ราคาเด็ก(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

พกั

เดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที่ 08-12 พ.ย.  59 35,900 35,900 12,900 

*** หมายเหตุ : บนเรอืไมม่เีตยีงเสรมิ // ราคานีส้ าหรบัสญัชาตไิทยเท่าน ัน้ *** 

 

อตัรานีร้วม 

1. ค่ำต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2. ค่ำโรงแรมทีพั่กตำมรำยกำรทีร่ะบุ (สองท่ำนต่อหนึง่หอ้ง) 
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3. ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 

4. ค่ำอำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 

5. ค่ำรถรับส่งและระหว่ำงน ำเท ีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 

6. ค่ำธรรมเนยีมกำรยื่นขอวซ่ีำเขำ้ประเทศจนี 4 วันท ำกำร (1,500 บำท) 

7. ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  

ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซือ้ประกันกำรเดนิทำงส ำหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพิ่มเตมิกับ

ทำงบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]  

ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกันทีม่อีำยุมำกกว่ำ 16 หรอืนอ้ยกว่ำ 75 ปี   

[รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจำกอุบัตเิหตุ 3 ลำ้นบำท] 

ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกันทีม่อีำยุนอ้ยกว่ำ 16 หรอืมำกกว่ำ 75 ปี   

[รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจำกอุบัตเิหตุ 1.5 ลำ้นบำท] 

8. รำคำรวมภำษีสนำมบนิทุกแห่ง + ภำษีน ้ำมัน  

 ประกาศ เนือ่งจำกสภำวะน ้ำมันโลกทีม่กีำรปรับรำคำสูงขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึน้ใน 

 อนำคต ซึง่ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่ำภำษีน ้ำมันเพิ่มตำมควำมเป็นจรงิ 

9. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. กระเป๋ำเดนิทำง 

2. กระเป๋ำเดนิทำงในกรณีท ีน่ ้ำหนักเกนิกว่ำทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 20 กโิลกรัมต่อท่ำน ส่วนเกนิกโิลกรัมละ 500 บำท 

3. ค่ำท ำหนังสอืเดนิทำง 

4. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตัวนอกเหนอืจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครือ่งดืม่, ค่ำอำหำรทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท,์ ค่ำซักรดีฯลฯ 

5. ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

6. ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลับเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำตหิรอืคนต่ำงดำ้ว 

7. คา่ทปิไกด ์วนัละ  01 หยวนตอ่คน ตอ่วนั และ คนขบัรถ วนัละ  01 หยวนตอ่คน ตอ่วนั แปลวา่     

 เดนิทางท ัง้หมด  5 วนั จา่ยทปิไกด ์ 50  หยวน  คนขบั  51 หยวน รวมเป็น 100 หยวน ตอ่คน // 

หัวหนำ้ทัวรไ์ทยแลว้แต่ดุลยพินจิของทำ่นตำมเห็นสมควร 

 

การยกเลิก 
1.  แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทำง 30 วัน คนืค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 
2.  แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทำง 15 วัน เก็บค่ำใชจ่้ำย ท่ำนละ 10,000 บำท 
3.  แจง้ยกเลกินอ้ยกว่ำ 15 วันก่อนเดนิทำง ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 
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4.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงช่วงวันหยุดหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรันตมีัดจ ำกับสำยกำรบนิหรอืค่ำมัดจ ำท ีพั่กโดยตรงหรอืโดย
กำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรอืต่ำงประเทศและไม่อำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น Extra Flight และ 
Charter Flight  จะไม่มกีำรคนืเงนิมัดจ ำ หรอืค่ำทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจำกค่ำต๋ัวเป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้ 

1.  คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ท่ำนออกเดนิทำง (ไม่มหัีวหนำ้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 15 ท่ำนขึน้ไปออกเดนิทำง (มหัีวหนำ้หัวหนำ้ทัวร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ท่ำน ไม่ออกเดนิทำง 

 

การส ารองทีน่ ัง่    

1.  กรุณำส ำรองทีน่ั่ง+ช ำระเงนิมัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำท พรอ้มแจง้ชือ่+สกุล เป็นภำษำอังกฤษตำมหนังสอืเดนิทำง  

2.  ส่วนทีเ่หลอื ช ำระทัง้หมดก่อนกำรเดนิทำง 15 วัน 

 

หมายเหตุ 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อำจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่ำเสยีหำยในเหตุกำรณ์ท ีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภัยธรรมชำต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆท ีอ่ยู่นอกเหนอืกำร

ควบคุมของทำงบรษัิทฯหรอืค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย, กำรถูกท ำรำ้ย, กำร

สูญหำย, ควำมล่ำชำ้ หรอืจำกอุบัตเิหตุ  

3.  หำกท่ำนถอนตัวก่อนรำยกำรท่องเท ีย่วจะสิน้สุดลง ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบค่ำบรกิำร

ทีท่่ำนไดช้ ำระไวแ้ลว้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อกำรหำ้มออกนอกประเทศ หรอื หำ้มเขำ้ประเทศ อันเนือ่งมำจำกมสีิง่ผดิกฎหมำย หรอื

เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื กำรถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยืนยันจำกบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในต่ำงประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

6. รำคำนีค้ดิตำมรำคำต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หำกรำคำต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับรำคำต๋ัว

เครือ่งบนิตำมสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 

7.  กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกตัวแทน หรอื หน่วยงำนทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีำรยกเลกิ ล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง กำรบรกิำรจำก

สำยกำรบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร บรษัิทฯจะด ำเนนิโดยสุดควำมสำมำรถทีจ่ะจัดบรกิำรทัวรอ์ ืน่

ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ ำหรับค่ำบรกิำรนัน้ๆ 

8.  มัคคุเทศก ์พนักงำน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจำกมเีอกสำร

ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกับเท่ำนัน้ 
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9.  หำกไม่สำมำรถไปเทีย่วในสถำนทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมำจำกธรรมชำต ิควำมล่ำชำ้ และควำมผดิพลำดจำก

ทำงสำยกำรบนิ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้ำงบรษัิทฯจะจัดหำรำยกำรเทีย่วสถำนทีอ่ ืน่ๆมำให ้โดยขอ

สงวนสทิธิก์ำรจัดหำนีโ้ดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้  

10. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทุก 

 คร ัง้ มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทำงทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน และมสีภำพสมบูรณ์ไม่ช ำรุด 

2. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมหีนำ้ว่ำง ส ำหรับประทับตรำวซ่ีำและตรำเขำ้-ออก อย่ำงนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   

3. รูปถ่ำยส ี(พื้นสขีำวหรอืสฟ้ีำ) ขนำด 1.5*2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกนิ 6 เดอืน และตอ้งไมใ่ช่สติ๊กเกอร ์

หรอื รูปปริน้จำกคอมพิวเตอร ์

4. ส ำหรับผูท้ ีถ่อืหนังสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว จะตอ้งท ำเรือ่งแจง้ เขำ้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่ำนัน้ก่อนกำรส่ง

เอกสำรยื่นวซ่ีำ 

5. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น และส ำเนำบัตรประชำชน ของผูเ้ดนิทำง 

6. เอกสำรทีใ่หก้รอกทำ้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณำกรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตัวท่ำนเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษำ  

 - กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปีบรบูิรณ์ ตอ้งแนบสูตบัิตรตัวจรงิ, ส ำเนำสูตบัิตรและสูตบัิตรของเด็กฉบับแปล(โดย

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

และในกรณีท ีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้มกับบดิำ มำรดำ ตอ้งแนบหนังสอือนุญำตใหเ้ดนิทำง 

8. ขอ้มูลจรงิเก ีย่วกับสถำนทีศ่กึษำ สถำนทีท่ ำงำน ต ำแหน่งงำน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ท ีอ่ยู่ท ีท่ ำงำน ญำตทิ ีต่ดิต่อไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิ หมำยเลขโทรศัพทบ์ำ้น ท ีท่ ำงำน และของญำต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูล

เท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซีา่ เล่มทีม่ปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทสุ์ม่ตรวจทุกวนั) 

9. เอกสำรทุกอย่ำงตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนำ้ก่อนยื่นวซ่ีำ ดังนัน้กรุณำเตรยีมเอกสำรพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์อย่ำงนอ้ย 

5-7 วันท ำกำร (ก่อนออกเดนิทำง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ

หรอืเปลี่ยนระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร หรอื ใชบั้ตร APEC ในกำรเดนิทำงและยกเวน้กำรท ำวซ่ีำท่ำนจะตอ้ง

รับผดิชอบในกำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจำกบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทรำบกฎกตกิำ กำรยกเวน้วซ่ีำใน

รำยละเอยีด / ผูใ้ชบั้ตร APEC กรุณำดูแลบัตรของท่ำนเป็นอย่ำงด ีหำกท่ำนท ำบัตรหำยในระหว่ำงเดนิทำง ท่ำนอำจ

ตอ้งตกคำ้งอยู่ประเทศจนีอย่ำงนอ้ย 2 อำทติย์  

12. กรณีหนังสอืเดนิทำงชำวต่ำงชำต ิ 

- ทำงบรษัิทฯ สำมำรถขอวซ่ีำใหไ้ด ้เฉพำะชำวต่ำงชำตทิ ีท่ ำงำนในประเทศไทย และมใีบอนุญำตกำรท ำงำนใน 

ประเทศไทยเท่ำนัน้ 
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- หำกไม่ไดท้ ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวซ่ีำเขำ้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวซ่ีำเขำ้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจำกผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถำนทูตจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซี่าใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทำงของคนอเมรกิัน จ่ำยเพิ่ม 3,560 บำท  

2. หนังสอืเดนิทำงของคนต่ำงชำตอิ ืน่ๆ จ่ำยเพิ่ม  100  บำท 

    - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พำสปอรต์ ท ีม่อีำยุกำรใชง้ำนไม่ต ่ำกว่ำ 6  เดอืน ตอ้งมหีนำ้ว่ำง ส ำหรับประทับตรำวซ่ีำ และตรำเขำ้-ออก 

   อย่ำงนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   

2. รูปถ่ำยส ี(พื้นสขีำวหรอืสฟ้ีำ) ขนำด 1.5*2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกนิ 6 เดอืน และตอ้งไม่ใช่

      สติ๊กเกอร ์หรอื รูปปริน้จำกคอมพิวเตอร ์

3.ใบอนุญำตกำรท ำงำน  

4.หนังสอืว่ำจำ้งในกำรท ำงำน  

        5.สมุดบัญชธีนำคำรประเภทออมทรัพย์ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตรำประทับรำ้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชำย แต่ส่งรูปถ่ำยทีดู่เป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยำว หรอืแต่งหนำ้ทำปำก 

2. น ำรูปถ่ำยเก่ำ ท ีถ่่ำยไวเ้กนิกว่ำ 6 เดอืนมำใช ้

3. น ำรูปถ่ำยทีม่วีวิดำ้นหลัง ท ีถ่่ำยเล่น หรอืรูปยืนเอยีงขำ้ง มำตัดใชเ้พื่อยื่นท ำวซ่ีำ 

4. น ำรูปถ่ำยทีเ่ป็นกระดำษถ่ำยสตคิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ำกคอมพิวเตอร ์

อตัราคา่วซี่าดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางล่าชา้  

 ยืน่วซี่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยี่ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวีย 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนยี สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวีซา่ดว่นได)้ 

  
 
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดย 

ไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 
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ประกาศ   เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนั

ขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ 

 

**เนือ่งจากสถานทูตจนีมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซี่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

 

**กรุณาระบุรายละเอียดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกุล (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหนำ้พำสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME............................................ 

SURNAME................................................................ 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  

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

...................................................................รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท์

..................................มอืถอื.............................................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตำมทะเบยีนบำ้น / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)................................................. 

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

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

..รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น

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

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…………………………………………………….. 

ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์หญ่) 

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

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

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

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแล้ว   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

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

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

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภำษำอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่) 



 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  Chongqing 59151-NOV-5D-WE-W07 

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ 

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแล้วไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 


