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CHINA 
ฉงชิง่  ลอ่งเรอืส ำรำญ CENTURY SUN  

โดยสำยกำรบนิไทยสไมล ์

6 วนั 5 คนื 
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รำยละเอยีดกำรเดนิทำง 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ-ฉงชิง่-เมอืงโบราณฉือชโีขว่-ขึน้เรอื
ส าราญ 

 ✈ 🍽 พักเรอืส าราญ CENTURY SUN 

2 
ลอ่งเรอืแมน่ ้าแยงซเีกยีง-เจดยีส์อืเป่าไจ-้งานเลีย้ง
ตอ้นรับ 🍽 🍽 🍽 พักเรอืส าราญ CENTURY SUN 

3 
ลอ่งเรอืแมน่ ้าแยงซเีกยีง-ชวถีังเสยี-อเูสยี-เสนิหนซี
ว-ีซหีลงิเสยี-งานเลีย้งอ าลา 🍽 🍽 🍽 พักเรอืส าราญ CENTURY SUN 

4 
เขือ่นยกัษ์ซานเสยีตา้ป้า(ไมร่วมรถแบตเตอรี)่-อี๋
ชาง-รถไฟความเร็วสงู-ฉงชิง่ 🍽 🍽 🍽 

JU FENG HOTEL 
OR SAME 4* 

5 
สวนเออ๋หลงิ-ชอ้ปป้ิง ยา่น Chaotianmen-น่ัง
กระเชา้ชมววิแมน่ ้า-หงหยาตง้ 🍽 🍽 🍽 

JU FENG HOTEL 
OR SAME 4* 

6 
ถา่ยรปุดา้นนอกมหาศาลาประชาคม-ถนนเจยีงฟ่าง
เปย-ฉงชิง่-กรงุเทพฯ 🍽 🍽 ✈  

หมำยเหต ุ:  ยงัไมร่วมคำ่วซีำ่จนี(ธรรมดำ 4 วนัทีก่ำร) 1,500 บำท ** 
กรณุำเตรยีมคำ่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทำ่นละ 180 หยวน /ทำ่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทำ่ผูใ้หญ*่* 

  

เครือ่ง  
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

บรกิำรน ำ้ด ืม่บนเครือ่ง 
ท ัง้ขำไป-ขำกลบั 

น ำ้หนกัสมัภำระ 
ขำไป - ขำกลบั 20 กก. 

 

 

 

 
 

 

 

 ไมเ่ขา้รา้นรัฐบาล 
 มหัศจรรยแ์หง่ธรรมชาต ิและวฒันธรรมของ...นครฉงชิง่   
 พักบนเรอืส าราญ ... CENTURY SUN  
 ขึน้กระเชา้ชมววิแมน่ ้าแยงซเีกยีง 
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วนัแรกของกำรเดนิทำง 
กรงุเทพฯ-ฉงชิง่-เมอืงโบรำณฉอืชโีขว่-ขึน้เรอืส ำรำญ 
08.00 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู4 เคาน์เตอร ์E สายการบนิไทยสไมล ์(WE) 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

11.15 น.  ออกเดนิทำงสู ่เมอืงฉงชิง่ โดยเทีย่วบนิที ่WE684  

15.15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเมอืงฉงชิง่ ตัง้อยู่ภาคตะวันตกของประเทศจนี ซึง่ครัง้หนึ่งเคยเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาลจนี

พรรคก๊กมนิตั๋งในสมัยทีญ่ีปุ่่ นรุกรานประเทศจนี แตเ่ดมินัน้ฉงชิง่เป็นเมอืงเอกทีข่ ึน้กับมณฑลซือ่ชวน ตอ่มาเมือ่วันที ่14 

มนีาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจนีไดป้ระกาศใหฉ้งชิง่เป็นเขตปกครองพเิศษ แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิง่ขึน้

ตรงกับรัฐบาลกลาง จงึท าใหฉ้งชิง่เป็นมหานครทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจนี และเป็นศนูยก์ลางของการคมนาคมทางบก 

ทางน ้า และทางอากาศ ทีอ่ยู่ทางทศิตะวันตก   น าท่านชม หมู่บา้นโบราณฉือชีโ่ข่ว เป็นหมู่บา้นทีม่ีชนเผ่ากลุ่มนอ้ย

หลากหลายเชือ้ชาตอิาศยัอยู ่อาคารบา้นเรอืนภายในหมูบ่า้นคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจนีดัง้เดมิไว ้อสิระใหท้า่นสมัผัส

กลิน่อายยอ้นยคุสมัยราชวงศซ์ง่ หมงิ ชงิ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหรอืของฝาก 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
พกัที ่ พกัเรอืส ำรำญ CENTURY SUN 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง 
ลอ่งเรอืแมน่ ำ้แยงซเีกยีง-เจดยีส์อืเป่ำไจ-้งำนเลีย้งตอ้นรบั 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรบนเรอื 

 หลังจากเรอืออกจากทา่ ใหท้า่นไดช้มทวิทัศน์บรเิวณสองฝ่ังแมน่ ้า และเรอืจะแลน่ผ่าน เมอืงเฟิงต ูซึง่มฉีายาวา่เป็น (เมอืง

ผ)ี ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้า ซึง่สรา้งขึน้สมัย ราชวงศถ์ังประมาน1300 ปี ก่อน มาถงึสมัยราชวงศซ์่ง เมือ่ 900  ปีทีผ่่านมา มี

นายอ าเภอแซ ่หวาง “王”  และนายอ าเถอ แซเ่หยยีน “阎” เคยมาอยูท่ีเ่มอืงเฟิงต ูแตค่นทีบ่ันทกึ จดประวัตกิารเมอืงเฟิง

ต ูจดแซท่ัง้สองสลับกัน เลยเป็น 阎王-พยายม ดังนัน้ชาวเมอืงเฟิงตู จงึผดิตามผดิ สรา้งเป็นเมอืงนรก ตามความเชือ่ของ

ศาสนาเตา๋ขึน้มา ซึง่มยีมทตู ผูต้รวจสมุดบัญชรีายชือ่ของวญิญาณ ขา้มสะพานจ าใจ ใหไ้ปดวูา่ตอนทีเ่รามชีวีติอยู่ในโลก

มนุษยนั์น้เคยท าเรือ่งชัว่ดอีะไรบา้ง? และใหก้นิน ้าชาขีล้มืกอ่นมาเกดิใหม่ ซึง่เป็นการสอนใหค้นเราควรท าแตส่ ิง่ดีๆ  ไม่งัน้ก็

จะตอ้งตกนรก ถูกลงโทษทรมาน (รายการเมอืงเฟิงตู(เมอืงผ)ีนี้เป็นรายการออฟชัน่ หากจ านวนคนบนเรอืครบ 50ทา่นขึน้

ไป ทางเรอืจะจอดและเทีย่วพรอ้มกนั  หากไมถ่งึ 50 ทา่น  จะแลน่ผา่นไมจ่อดชม  ทา่นใดสนใจ สามารถตดิตอ่ LOBBY ชัน้

สอง  ราคา290 หยวนตอ่ทา่น ) 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรบนเรอื 

บำ่ย จากนัน้น าทา่นขึน้ฝ่ังชมความงามของ เจดยีส์วืา่นลี ่โครงสรา้งลกัษณะสถาปัตยกรรมคลา้ยเจดยี ์ท าจากไมแ้ละเชือ่มต่อกัน

โดยไมไ่ดใ้ชต้ะปเูลย ม ี12 ชัน้ สงูประมาณ 56 เมตร ซึง่นับเป็นสิง่มหัศจรรยท์ีถู่กจัดอันดับไวว้า่เป็น  1 ใน  8 สิง่มหัศจรรย์

ของโลกก็วา่ได ้
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ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรบนเรอื 

**พบกบักำรเลีย้งตอ้นรบัจำกกปัตนัเรอื และเหลำ่กลำสเีรอือยำ่งอบอุน่ **และชมกำรแสดงบนเรอื 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ทีพ่กั พกัเรอืส ำรำญ CENTURY SUN 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง 

ลอ่งเรอืแมน่ ำ้แยงซเีกยีง-ชวถีงัเสยี-อเูสยี-เสนิหนซีว-ีซหีลงิเสยี-งำนเลีย้งอ ำลำ 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรบนเรอื 

 เรือล่นผ่าน เมอืงโบราณไป๋ตีเ้ฉิง หรือเรียกว่า เมอืงจักรพรรดขิาว อยู่ในเขตอ าเภอเฟิงเจยี ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของปาก

ชอ่งแคบฉวถีังเสยี บนยอดเขาสงูกวา่ 750 เมตร ทีต่ัง้ของเมอืงลอ้มรอบดว้ยน ้า 3 ดา้น และภูเขาอยู่ดา้นซา้ย ภายในเมอืง

โบราณแห่งนี้ประกอบดว้ยวัดอูห่ัว, ต าหนักหมงิเหลยีง และศาลาชมดาวรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหวา่งราชวงศห์

มงิ และชงิ นอกจากนียั้งมรีูปเคารพของหลวิเป่ย,จเูกอะเหลยีง, กวนอ,ู จางเฟ่ย ในยคุสามกก๊ (รายการเมอืงโบราณไป๋ตีเ้ฉงิ

นี้เป็นรายการออฟชัน่ หากจ านวนคนบนเรอืครบ 50ทา่นขึน้ไป ทางเรอืจะจอดและเทีย่วพรอ้มกัน  หากไม่ถงึ 50 ทา่น  จะ

แลน่ผ่านไม่จอดชม  ทา่นใดสนใจ สามารถตดิตอ่ LOBBY ชัน้สอง  ราคา290 หยวนตอ่ทา่น)  เรอืจะแลน่ผ่านเขตทวิทัศน์ 

ชอ่งแคบชวถีังเสยี(ชอ่งแคบทีย่ ิง่ใหญ่ ตระการตา) ชึง่เป็นชอ่งแคบทีม่คีวามยาวสัน้ทีส่ดุเพียง 8 กโิลเมตร และเป็นชอ่ง

แคบทีด่งึดูดใจนักท่องเทีย่วพอสมควรโดยเฉพาะประตูขุยเหมนิบรเิวณนี้กระแสน ้าจะไหลเชีย่วกรากมากเนื่องจากน ้าทีม่ี

หนา้กวา้งกวา่หนึง่กโิลเมตรและถกูบบีใหไ้หลผ่านทีป่ระตขูยุเหมนิเพยีง 300 เมตรเทา่นัน้ ทัง้ทางน ้ายังหักสอกไม่เห็นทาง

น ้า  เรือตอ้งกลับล าอย่างกระทันหัน โดยเฉพาะในอดตีเรือส าราญตอ้งฝ่าด่านอันแข็งแกร่งนี้ไปใหไ้ดด้ว้ยความปลอดภัย

(เปรยีบนัยดงัคนเมือ่พานพบอปุสรรคในชวีติแลว้ตอ้งอย่าทอ้ถอยหรอืยอมแพท้ีจ่ะฝ่าฟันไปใหพ้น้) และเรอืจะแลน่ผา่น ชอ่ง

แคบอเูสยี มคีวามยาวประมาณ 42 กโิลเมตร เป็นชอ่งแคบยาวอันดับสองในบรรดาชอ่งแคบของแม่น ้าแยงซเีกยีง ซึง่เป็น

ชอ่งแคบมีม่ฉีายาวา่ “อเูสยี”เป็นชอ่งแคบทีง่ามสง่า โดยทีส่องฟากฝ่ังจะมแีนวภูเขาหนิผาสลับซับซอ้นทีม่ลีักษณะเหมอืน

หนิวางเรยีงรายกันเป็นชัน้อย่างมรีะเบยีบ กอ่ใหเ้กดิทัศนียภาพทีโ่ดดเดน่สวยงามเป็นพเิศษ ชมความสวยงามของยอดเขา 

72 ยอด โดยเฉพาะยอดเขานางฟ้า อนัลอืชือ่ เชือ่กนัวา่ มาลอ่งแมน่ ้าแยงซเีกยีง ไมเ่ห็นนางฟ้า เทา่กบัมาไมถ่งึแมน่ ้าแยงซี

เกยีง 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรบนเรอื 

บำ่ย หลังจากนัน้น าทา่นลงเรอืเล็กเพือ่ชมความงามของ เสนิหนงซ ีตัง้อยูร่มิฝ่ังดา้นใตข้องแมน่ ้าแยงซเีกยีง มแีหลง่
ตน้ก าเนิดที่นครฉงชิง่ อ าเภออู่ซัน เขตกวนตู ้โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดว้ยกันคือ ตอนตน้สายชือ่กวนตู ้ 
ตอนกลางชือ่จือ่หยาง  ตอนปลายชือ่เสนิหนี่วซ ีซึง่ไหลลงมาบรรจบรวมกันทีแ่ม่น ้าแยงซเีกยีง  มคีวามยาว
ประมาณ 15 กโิลเมตร ทัศนยีภาพรอบๆสองฟากฝ่ัง ความใสบรสิทุธิข์องอากาศ   ความเงยีบสงบกบับรรยากาศ 
ความเขยีวขจขีองหมูพ่ฤกษานานาชนดิ เปรยีบเสมอืนท่านไดเ้ยือ้งยา่งเขา้สูแ่ดนสขุาวด ีโดยมเีรือ่งเล่าสบืขาน
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กันว่าธารน ้าแห่งนี้ไดม้มีวลหมูน่างฟ้าลงมาเล่นน ้ากัน จากนัน้เรอืจะล่องแล่นสู ่ซหีลงิเสยี  ซึง่เป็นชอ่งแคบทีม่ี
ขนาดยาวทีส่ดุ 1 ใน 3 ชอ่งแคบใหญน่อ้ยในแมน่ ้าแยงซเีกยีง มคีวามยาวประมาณ  70  กโิลเมตร สมยักอ่นชอ่ง
แคบซหีลงิ  ถือไดว้่าเป็นช่องแคบที่มอีัตราความเสีย่งสูงที่สุดในการแล่นเรือ เนื่องจากมทีัง้หนิแก่งและหนิ
โสโครกทีนั่บไมถ่ว้น แตห่ลังจากทีไ่ดส้รา้งเขือ่นขึน้ แกง่หนิบรเิวณชอ่งแคบแหง่นีไ้ดถ้กูท าลายไปเสยีสว่นใหญ่ 
อกีทัง้ระดับน ้าไดเ้พิม่สงูขึน้จากเดมิ จงึท าใหอ้ปุสรรคการเดนิเรอืสะดวกขึน้ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรบนเรอื 

**พบกบักำรเลีย้งอ ำลำจำกกปัตนัเรอื และเหลำ่กะลำสเีรอื ** 

พกัที ่ พกัเรอืส ำรำญ CENTURY SUN 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง 
เขือ่นยกัษซ์ำนเสยีตำ้ป้ำ(ไมร่วมรถแบตเตอรี)่-อีช๋ำง-รถไฟควำมเร็วสงู-ฉงชิง่ 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรบนเรอื 

 น าท่านขึน้ฝ่ังชม เขือ่นยักษ์(ไม่รวมรถแบตเตอรี่) อภมิหาโปรเจ็คระดับกนิเนสบุ๊ค ซานเสยีตา้ป้า เป็นโครงการทีใ่หญ่โต

ทีส่ดุอกีอย่างหนึง่ของจนี นับตัง้แตก่ารสรา้งก าแพงเมอืงจนี มคีวามยาวทัง้หมด 3,035 เมตร ชอ่งระบายน ้ายาว 483 เมตร 
ซึง่สามารถเก็บกักน ้าไดถ้งึ 39.3 ลา้นลูกบาศกเ์มตร สว่นสันเขือ่นสูง 185 เมตร แบ่งออกเป็น 5 สว่น กล่าวคอื 2 สว่น

ส าหรับผลติกระแสไฟฟ้า ซึง่สามารถผลติพลงังานกระแสไฟฟ้าสง่ใหพ้ืน้ที ่1 ใน 5 ของประเทศจนี อกี 1 สว่นส าหรับระบาย
น ้า และ 2 สว่นเป็นประตสู าหรับเรอืแลน่ผา่น โดยแบง่ เป็นเรอืทีม่รีะวางขบัน ้าตัง้แต ่3000-10,000 ตนั และเรอืทีม่รีะวางขับ

น ้านอ้ยกวา่ 3,000 ตนั น าทา่นขึน้ฝ่ังทีเ่มอืงอีช๋าง เมอืงอีช๋าง ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของมณฑลหเูป่ย และอยูป่ากชอ่งแคบ

ซหีลงิเสยีของแมน่ ้าแยงซเีกยีงทางทศิตะวนัออก 
กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเมอืงอีช๋าง น่ังรถไฟความเร็วสงู เพือ่เดนิทางจากเมอืงอีช๋างกลับไปยัง เมอืงฉงชิง่ (ใช ้

เวลาประมาณ 5 ช.ม.) 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

ทีพ่กั JU FENG HOTEL OR SAME 4* 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง 
สวนเออ๋หลงิ-ชอ้ปป้ิง ยำ่น Chaotianmen-น ัง่กระเชำ้ชมววิแมน่ ำ้-หงหยำตง้ 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   

 น าทา่นชม สวนเออ๋หลิง่ ตัง้อยู่เขตหวจีง ซึง่อยู่แถบแม่น ้าแยงซเีกยีง และขนาบดว้ยเจยีงหลงิ เดมิมชีือ่เรยีกวา่ “เออ๋เซีย่ง

หลิง่” สวนแห่งนี้ตัง้อยู่ชอ่งแคบเขาซันหลิง่ ซึง่มลีักษณะเหมอืนคอห่าน จงึไดถู้กขนานนามวา่ “สวนเออ๋หลิง่”(สวนคอ

ห่าน) และถอืไดว้า่เป็นชอ่งแคบทีม่รีะยะใกลน้ครฉงชิง่มากทีส่ดุ ภายในบรเิวณสวนประกอบดว้ยสะพานเชอืก ศาลาชมววิ 

ฯลฯ  อกีทัง้ยังมบีรรยากาศทีร่่มรืน่และท่านยังสามารถชมและเก็บภาพความประทับใจกับทัศนียภาพรอบๆ นครฉงชิง่   น า
ทา่นอสิระชอ้ปป้ิงทีย่่าน Chaotianmen ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง เสือ้ผา้ รองเทา้ ของฝาก  

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 

น าทา่นขึน้ กระเชา้ขา้มแมน่ ้าแยงซเีกยีง เป็นการขา้มแมน่ ้าแยงซเีกยีงไปยังอกีดา้นหนึง่ของเมอืงฉงชิง่ ทา่นสามารถชมววิ
เมอืงและแมน่ ้าทีส่วยงาม โดยเฉพาะตอนค า่คนื จะไดเ้ห็นสะพานทีต่กแตง่ดว้ยแสงไฟ ชวนใหรู้ส้กึวา่ นครฉงชิง่เหมอืนสาว

งาม ทีม่ทีัง้ความสวย ยังออ่นหวานนุ่มนวล และมชีวีติชวีา น าทา่นสู ่หงหยาตง้ อาคารขนาดใหญส่รา้งอยูบ่นภเูขา ขนานไป
กบัแมน่ ้าเจยีหลงิ โครงการประกอบดว้ยโรงแรม รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ รา้นอาหารพืน้เมอืง รา้นน ้าชา โรงละคร ซึง่ลว้น

แลว้แตก่อ่สรา้งตกแตง่ในรูปแบบโบราณใหอ้ารมณ์และบรรยากาศยอ้นยคุส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีม่า 
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ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

ทีพ่กั JU FENG HOTEL OR SAME 4* 

วนัทหีกของกำรเดนิทำง 
ถำ่ยรปุดำ้นนอกมหำศำลำประชำคม-ถนนเจยีงฟ่ำงเปย-ฉงชิง่-กรงุเทพฯ 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   
 น าท่าน ชมและเก็บภาพดา้นนอกมหาศาลาประชาคม (ตา้หลีถ่ัง) ซึง่นายเฮหลงแห่งกองทัพคอมมวินิสตร์เิริ่มสรา้งขึน้

ภายหลังการปฏวิัตสิ าเร็จ ในปี1953 โดยจ าลองแบบมาจากหอฟ้าเทยีนถานเมืองปักกิง่ ในปัจจุบันใชเ้ป็นทีป่ระชุมสภา
ผูแ้ทนและโรงละครของประชาชน สามารถจคุนไดก้วา่ 4,000  ค นและน าทา่นเดนิทางไปยัง ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเปย ตัง้อยู่

บรเิวณอนุสาวรยีป์ลดแอก ซึง่สรา้งขึน้เพื่อร าลกึถงึชัยชนะในการท าสงครามกับญีปุ่่ น แตปั่จจุบันกลายเป็นศนูยก์ลางทาง
การคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมอืง เต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 3,000 รา้น ซึง่มทีัง้อาหาร ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ อสิระเดนิชม

และชอ้ปป้ิง 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
16.10 น. ออกเดนิทำงสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ WE685  

18.30 น. เดนิทำงกลบัถงึสนำมบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดิภ์ำพ 

 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้  

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 
จ านวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ท่านไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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ฉงชิง่  ลอ่งเรอืส ำรำญ CENTURY SUN 6 วนั 5 คนื  

โดยสำยกำรบนิไทยสไมล ์

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญพ่กัคู ่
1หอ้ง ทำ่น

ละ 

ผูใ้หญ ่3 
ทำ่น 
1 หอ้ง 
ทำ่นละ 

เด็กมเีตยีง 
(เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี) 

พกักบัผูใ้หญ ่1

ทำ่น ทำ่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี) 

พกักบัผูใ้หญ ่2
ทำ่น 

ทำ่นละ 

INFANT 

ทำ่นละ 
จอยแลนด ์

ทำ่นละ 
พกัเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

27 ก.ค. -  01 ส.ค.  61 29,991.- - 29,991.- 28,991.- 7,900.- 22,491.- 11,500.- 
10-15 ส.ค. 61(วนัแม)่ 29,991.- - 29,991.- 28,991.- 7.900.- 22,941.- 11,500.- 

*** หมำยเหต ุ: บนเรอืไมม่เีตยีงเสรมิ // รำคำนีส้ ำหรบัสญัชาตไิทยเทำ่น ัน้ *** 

**รำคำนีส้ ำหรบัลกูคำ้ทีถ่อืพำสปอรต์ไทยเทำ่น ัน้!! ** 

**รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่*** 

ทำ่นละ 180 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000 บาท 

 3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 
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กรณีคณะออกเดนิทำงได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

 

อตัรำบรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี   

 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอุบตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุนอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี   

 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอุบตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

9. น ้าหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 20 กโิลกรัม เทา่นัน้  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 ชิน้

น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นที่

เกนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 

อตัรำบรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

เพิม่เตมิ 
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3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ  180 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี (ธรรมดา 4 วนัทีก่าร)  1,500 บาท   

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่น

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จาก

ทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 
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      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 

2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิม้

เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาด า หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุ

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วี

ซา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสำมำรถ

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

 -  กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจุบนัทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบ

การยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ

 ไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
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 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

 เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซี่ำหนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถำนฑูตจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้ 

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

 (ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตำ้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ำ้มนั

ข ึน้ในอนำคต ซึง่ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ  
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

 

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

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 


