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CHINA 

ฉงชิ�ง ลอ่งเรอืสาํราญหรรูะดบั 5 ดาว  CENTURY PARAGON 

โดยสายการบนิไทยสไมล ์

6 วนั 5 คนื 



 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง เย็น โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ-ฉงชิ�ง-เมอืงโบราณฉือชโีขว่-ขึ�นเรอืสําราญ  ✈ � 
พักบนเรอืสาํราญ CENTURY 
PARAGON 

2 
ลอ่งเรอืแมนํ่�าแยงซเีกยีง-เจดยีส์อืเป่าไจ-้งานเลี�ยง
ตอ้นรับ � � � พักบนเรอืสาํราญ CENTURY 

PARAGON 

3 ลอ่งเรอืแมนํ่�าแยงซเีกยีง-ชวถีังเสยี-อเูสยี-เสนิหนซีว-ี
ซหีลงิเสยี-งานเลี�ยงอําลา � � � พักบนเรอืสาํราญ CENTURY 

PARAGON 

4 
เขื�อนยกัษ์ซานเสยีตา้ป้า(รวมรถแบตเตอรี�)-อีAชาง-
รถไฟความเร็วสงู-ฉงชิ�ง � � � GLENVIEW  ICT PLAZA 

CHONGQING OR SAME 5* 

5 ฉงชิ�ง-ตา้จู-่ผาหนิแกะสลักตา้จู(๋รวมรถแบตเตอรี�)-ตา้
จู-่ฉงชิ�ง � � � GLENVIEW  ICT PLAZA 

CHONGQING OR SAME 5* 

6 ถา่ยรปุดา้นนอกมหาศาลาประชาคม-ถนนคนเดนิเจี�ย
ฟ่างเป่ย-หงหยาตง้-ฉงชิ�ง-กรงุเทพฯ � � ✈  

หมายเหต ุ:  รวมคา่วซีา่จนี(ธรรมดา 4 วนัที�การ) 1,500 บาทแลว้ ** 
รวมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถทา่นละ 180 หยวน /ทา่น/ทรปิแลว้**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

  

เครื�อง  
ที�น ั�งแบบ 3-3 

บรกิารนํ Kาดื�มบนเครื�อง 
ท ัKงขาไป-ขากลบั 

นํ Kาหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

 

 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ-ฉงชิ�ง-เมอืงโบราณฉอืชโีขว่-ขึKนเรอืสําราญ 
08.00 น. พรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู4 เคาน์เตอร ์E สายการบนิไทยสไมล ์(WE) 

โดยมเีจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

11.15 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉงชิ�ง โดยเที�ยวบนิที� WE684  

15.15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเมอืงฉงชิ�ง ตั �งอยู่ภาคตะวันตกของประเทศจนี ซึ�งครั �งหนึ�งเคยเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาลจนี
พรรคก๊กมนิตัAงในสมัยที�ญี�ปุ่ นรุกรานประเทศจนี แต่เดมินั�นฉงชิ�งเป็นเมอืงเอกที�ข ึ�นกับมณฑลซื�อชวน ต่อมาเมื�อวันที� 14 
มนีาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจนีไดป้ระกาศใหฉ้งชิ�งเป็นเขตปกครองพเิศษ แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิ�งขึ�น
ตรงกับรัฐบาลกลาง จงึทําใหฉ้งชิ�งเป็นมหานครที�ใหญ่ที�สดุของประเทศจนี และเป็นศนูยก์ลางของการคมนาคมทางบก 
ทางนํ�า และทางอากาศ ที�อยู่ทางทศิตะวันตก นําท่านชม หมู่บา้นโบราณฉือชี�โข่ว เป็นหมู่บา้นที�มีชนเผ่ากลุ่มนอ้ย
หลากหลายเชื�อชาตอิาศยัอยู ่อาคารบา้นเรอืนภายในหมูบ่า้นคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจนีดั �งเดมิไว ้อสิระใหท้า่นสมัผัส
กลิ�นอายยอ้นยคุสมัยราชวงศซ์ง่ หมงิ ชงิ เลอืกซื�อของที�ระลกึหรอืของฝาก 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
พกัที�   พกัที� บนเรอืสําราญ CENTURY PARAGON 5* 

วนัที�สองของการเดนิทาง 



 

 

ลอ่งเรอืแมนํ่ Kาแยงซเีกยีง-เจดยีส์อืเป่าไจ-้งานเลีKยงตอ้นรบั 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
 หลงัจากเรอืออกจากทา่ ใหท้า่นไดช้มทวิทัศน์บรเิวณสองฝั�งแม่นํ�า และเรอืจะแลน่ผ่าน เมอืงเฟิงต ูซึ�งมฉีายาวา่เป็น (เมอืง

ผ)ี ซึ�งตั �งอยู่รมิฝั�งแม่นํ�า ซึ�งสรา้งขึ�นสมัย ราชวงศถ์ังประมาน1300 ปี ก่อน มาถงึสมัยราชวงศซ์่ง เมื�อ 900  ปีที�ผ่านมา มี
นายอําเภอแซ ่หวาง “王”  และนายอําเถอ แซเ่หยยีน “阎” เคยมาอยู่ที�เมอืงเฟิงต ูแตค่นที�บันทกึ จดประวัตกิารเมอืงเฟิง
ต ูจดแซท่ั �งสองสลับกัน เลยเป็น 阎王-พยายม ดังนั�นชาวเมอืงเฟิงต ูจงึผดิตามผดิ สรา้งเป็นเมอืงนรก ตามความเชื�อของ
ศาสนาเตา๋ขึ�นมา ซึ�งมยีมทตู ผูต้รวจสมุดบัญชรีายชื�อของวญิญาณ ขา้มสะพานจําใจ ใหไ้ปดูวา่ตอนที�เรามชีวีติอยู่ในโลก
มนุษยนั์�นเคยทําเรื�องชั�วดอีะไรบา้ง? และใหก้นินํ�าชาขี�ลมืกอ่นมาเกดิใหม่ ซึ�งเป็นการสอนใหค้นเราควรทําแตส่ ิ�งดีๆ  ไม่งั �นก็
จะตอ้งตกนรก ถูกลงโทษทรมาน (รายการเมอืงเฟิงตู(เมอืงผ)ีนี�เป็นรายการออฟชั�น หากจํานวนคนบนเรอืครบ 50ทา่นขึ�น
ไป ทางเรอืจะจอดและเที�ยวพรอ้มกัน  หากไม่ถงึ 50 ท่าน  จะแล่นผ่านไม่จอดชม  ท่านใดสนใจ สามารถตดิต่อ LOBBY 
ชั �นสอง  ราคา290 หยวนตอ่ทา่น ) 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
บา่ย จากนั�นนําทา่นขึ�นฝั�งชมความงามของ เจดยีส์วืา่นลี� โครงสรา้งลักษณะสถาปัตยกรรมคลา้ยเจดยี ์ทําจากไมแ้ละเชื�อมตอ่กัน

โดยไมไ่ดใ้ชต้ะปเูลย ม ี12 ชั �น สงูประมาณ 56 เมตร ซึ�งนับเป็นสิ�งมหัศจรรยท์ี�ถูกจัดอันดับไวว้า่เป็น  1 ใน  8 สิ�งมหัศจรรย์
ของโลกก็วา่ได ้

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
**พบกบัการเลีKยงตอ้นรบัจากกปัตนัเรอื และเหลา่กลาสเีรอือยา่งอบอุน่ **และชมการแสดงบนเรอื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที�พกั   พกัที� บนเรอืสําราญ CENTURY PARAGON 5* 

วนัที�สามของการเดนิทาง 

ลอ่งเรอืแมนํ่ Kาแยงซเีกยีง-ชวถีงัเสยี-อเูสยี-เสนิหนซีว-ีซหีลงิเสยี-งานเลีKยงอําลา 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
 เรือลน่ผ่าน เมอืงโบราณไป๋ตี�เฉิง หรือเรียกว่า เมอืงจักรพรรดขิาว อยู่ในเขตอําเภอเฟิงเจยี ตั �งอยู่ทางตอนเหนือของปาก

ชอ่งแคบฉวถีังเสยี บนยอดเขาสงูกวา่ 750 เมตร ที�ตั �งของเมอืงลอ้มรอบดว้ยนํ�า 3 ดา้น และภูเขาอยู่ดา้นซา้ย ภายในเมอืง
โบราณแห่งนี�ประกอบดว้ยวัดอูห่ัว, ตําหนักหมงิเหลยีง และศาลาชมดาวรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหวา่งราชวงศห์
มงิ และชงิ นอกจากนี�ยังมรีูปเคารพของหลวิเป่ย,จเูกอะเหลยีง, กวนอ,ู จางเฟ่ย ในยคุสามกก๊ (รายการเมอืงโบราณไป๋ตี�เฉงิ
นี�เป็นรายการออฟชั�น หากจํานวนคนบนเรอืครบ 50ทา่นขึ�นไป ทางเรอืจะจอดและเที�ยวพรอ้มกัน  หากไม่ถงึ 50 ทา่น  จะ
แลน่ผ่านไม่จอดชม  ทา่นใดสนใจ สามารถตดิตอ่ LOBBY ชั �นสอง  ราคา290 หยวนตอ่ทา่น)  เรอืจะแลน่ผ่านเขตทวิทัศน ์
ชอ่งแคบชวถีังเสยี(ชอ่งแคบที�ยิ�งใหญ่ ตระการตา) ชึ�งเป็นชอ่งแคบที�มคีวามยาวสั �นที�สดุเพยีง 8 กโิลเมตร และเป็นชอ่ง
แคบที�ดงึดูดใจนักท่องเที�ยวพอสมควรโดยเฉพาะประตูขุยเหมนิบรเิวณนี�กระแสนํ�าจะไหลเชี�ยวกรากมากเนื�องจากนํ�าที�มี
หนา้กวา้งกวา่หนึ�งกโิลเมตรและถูกบบีใหไ้หลผ่านที�ประตขูยุเหมนิเพยีง 300 เมตรเทา่นั�น ทั �งทางนํ�ายังหักสอกไม่เห็นทาง
นํ�า  เรือตอ้งกลับลําอย่างกระทันหัน โดยเฉพาะในอดตีเรือสําราญตอ้งฝ่าด่านอันแข็งแกร่งนี�ไปใหไ้ดด้ว้ยความปลอดภัย
(เปรยีบนัยดงัคนเมื�อพานพบอปุสรรคในชวีติแลว้ตอ้งอยา่ทอ้ถอยหรอืยอมแพท้ี�จะฝ่าฟันไปใหพ้น้) และเรอืจะแลน่ผ่าน ชอ่ง
แคบอเูสยี มคีวามยาวประมาณ 42 กโิลเมตร เป็นชอ่งแคบยาวอันดับสองในบรรดาชอ่งแคบของแม่นํ�าแยงซเีกยีง ซึ�งเป็น
ชอ่งแคบมี�มฉีายาวา่ “อเูสยี”เป็นชอ่งแคบที�งามสง่า โดยที�สองฟากฝั�งจะมแีนวภูเขาหนิผาสลับซับซอ้นที�มลีักษณะเหมอืน
หนิวางเรยีงรายกันเป็นชั �นอย่างมรีะเบยีบ กอ่ใหเ้กดิทัศนียภาพที�โดดเดน่สวยงามเป็นพเิศษ ชมความสวยงามของยอดเขา 
72 ยอด โดยเฉพาะยอดเขานางฟ้า อนัลอืชื�อ เชื�อกนัวา่ มาลอ่งแมนํ่�าแยงซเีกยีง ไมเ่ห็นนางฟ้า เทา่กับมาไม่ถงึแม่นํ�าแยงซี



 

 

เกยีง 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
บา่ย หลังจากนั�นนําทา่นลงเรอืเล็กเพื�อชมความงามของ เสนิหนงซ ีตั �งอยูร่มิฝั�งดา้นใตข้องแมนํ่�าแยงซเีกยีง มแีหล่ง

ตน้กําเนิดที�นครฉงชิ�ง อําเภออู่ซัน เขตกวนตู ้โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดว้ยกันคือ ตอนตน้สายชื�อกวนตู ้ 
ตอนกลางชื�อจื�อหยาง  ตอนปลายชื�อเสนิหนี�วซ ีซึ�งไหลลงมาบรรจบรวมกันที�แม่นํ�าแยงซเีกยีง  มคีวามยาว
ประมาณ 15 กโิลเมตร ทัศนยีภาพรอบๆสองฟากฝั�ง ความใสบรสิทุธิgของอากาศ   ความเงยีบสงบกับบรรยากาศ 
ความเขยีวขจขีองหมูพ่ฤกษานานาชนดิ เปรยีบเสมอืนท่านไดเ้ยื�องยา่งเขา้สูแ่ดนสขุาวด ีโดยมเีรื�องเล่าสบืขาน
กันว่าธารนํ�าแห่งนี�ไดม้มีวลหมูน่างฟ้าลงมาเล่นนํ�ากัน จากนั�นเรอืจะล่องแล่นสู ่ซหีลงิเสยี  ซึ�งเป็นชอ่งแคบที�มี
ขนาดยาวที�สดุ 1 ใน 3 ชอ่งแคบใหญน่อ้ยในแมนํ่�าแยงซเีกยีง มคีวามยาวประมาณ  70  กโิลเมตร สมยักอ่นชอ่ง
แคบซหีลงิ  ถอืไดว้่าเป็นชอ่งแคบที�มอีัตราความเสี�ยงสูงที�สุดในการแล่นเรือ เนื�องจากมทีั �งหนิแก่งและหนิ
โสโครกที�นับไมถ่ว้น แตห่ลังจากที�ไดส้รา้งเขื�อนขึ�น แกง่หนิบรเิวณชอ่งแคบแหง่นี�ไดถู้กทําลายไปเสยีสว่นใหญ ่
อกีทั �งระดับนํ�าไดเ้พิ�มสงูขึ�นจากเดมิ จงึทําใหอ้ปุสรรคการเดนิเรอืสะดวกขึ�น 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
**พบกบัการเลีKยงอําลาจากกปัตนัเรอื และเหลา่กะลาสเีรอื ** 

พกัที�   พกัที� บนเรอืสําราญ CENTURY PARAGON 5* 

วนัที�ส ี�ของการเดนิทาง 
เขื�อนยกัษซ์านเสยีตา้ป้า(รวมรถแบตเตอรี�)-อีTชาง-รถไฟความเร็วสงู-ฉงชิ�ง 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
 นําทา่นขึ�นฝั�งชม เขื�อนยักษ์(รวมรถแบตเตอรี�) อภมิหาโปรเจ็คระดับกนิเนสบุ๊ค ซานเสยีตา้ป้า เป็นโครงการที�ใหญ่โตที�สดุ

อกีอย่างหนึ�งของจนี นับตั �งแตก่ารสรา้งกําแพงเมอืงจนี มคีวามยาวทั �งหมด 3,035 เมตร ชอ่งระบายนํ�ายาว 483 เมตร ซึ�ง
สามารถเก็บกักนํ�าไดถ้งึ 39.3 ลา้นลกูบาศกเ์มตร สว่นสันเขื�อนสงู 185 เมตร แบง่ออกเป็น 5 สว่น กลา่วคอื 2 สว่นสําหรับ
ผลติกระแสไฟฟ้า ซึ�งสามารถผลติพลังงานกระแสไฟฟ้าสง่ใหพ้ื�นที� 1 ใน 5 ของประเทศจนี อกี 1 สว่นสําหรับระบายนํ�า 
และ 2 สว่นเป็นประตสูาํหรับเรอืแลน่ผา่น โดยแบง่ เป็นเรอืที�มรีะวางขับนํ�าตั �งแต ่3000-10,000 ตัน และเรอืที�มรีะวางขับนํ�า
นอ้ยกวา่ 3,000 ตนั นําทา่นขึ�นฝั�งที�เมอืงอีAชาง เมอืงอีAชาง ตั �งอยูท่างทศิตะวนัตกของมณฑลหูเป่ย และอยู่ปากชอ่งแคบซหี
ลงิเสยีของแมนํ่�าแยงซเีกยีงทางทศิตะวนัออก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเมอืงอีAชาง นั�งรถไฟความเร็วสงู เพื�อเดนิทางจากเมอืงอีAชางกลับไปยัง เมอืงฉงชิ�ง (ใช ้
เวลาประมาณ 5 ช.ม.) 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
ที�พกั พกัที�  GLENVIEW  ICT PLAZA CHONGQING OR SAME 5* 

วนัที�หา้ของการเดนิทาง 
ฉงชิ�ง-ตา้จู-่ผาหนิแกะสลกัตา้จู(๋รวมรถแบตเตอรี�)-ตา้จู-่ฉงชิ�ง 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 จากนั�นเดนิทางไปยัง เมอืงตา้จู๋ ในนครฉงชิ�ง ซึ�งอยู่ตดิกับมณฑลเสฉวน นครฉงชิ�งเป็นเมอืงใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจนี 

ที�มฐีานะเทยีบเทา่มณฑล (อกี 3 นครคอื ปักกิ�ง เทยีนจนิ และเซี�ยงไฮ ้) เป็นเมอืงทา่รมิแม่นํ�าแยงซเีกยีงมาแตโ่บราณ ตัว
เมอืงตั �งอยูร่ะหวา่งแมนํ่�าแยงซ ีและแมนํ่�าเจยีหลงิเจยีง ถกูขนานนามวา่ เมอืงภูเขา เตาไฟ เมอืงในหมอก ปัจจุบันเป็นเมอืง
อตุสาหกรรมหนัก เดนิทางถงึเมอืงตา้จู๋ ซึ�งอยู่ห่างจากนครฉงชิ�งประมาณ 160 กโิลเมตร มสีมญานามวา่ “บา้นเกดิแห่งหนิ
แกะสลัก” ทั�วทั �งเมอืงมศีลิปะรูปปั�นหนิแกะสลักกวา่ 50,000 ชิ�น จารกึคําสอนภาษาจนีถงึ 100,000 ชิ�น กระจายกันอยู่บน
หนา้ผากวา่ 75 จดุ ในบรเิวณ 5 ภเูขา คอื เป่าติ�งซาน เป่ยซาน หนันซาน สอืเหมนิซาน และสอืจว้นซาน   

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทา่นชม ผาหนิแกะสลกัตา้จู๋ (มรดกโลก) (รวมรถแบตเตอรี�) ไดรั้บการจัดเขา้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยเูนสโกใ้น
ปี ค.ศ.1999   งานหนิแกะสลักของตา้จูเ๋ป็นศลิปะสมัยราชวงศถ์ังและซง่ ลว้นแลว้แตนํ่าเสนอเรื�องราวทางพุทธศาสนา
นกิายมหายาน หลักธรรมลทัธเิตา๋ และปรัชญาคําสอนของขงจืkอที�ชาวจนีเคารพนับถอื และเป็นอกีกลุม่งานหนิแกะสลักทาง



 

 

พระพุทธศาสนาที�มชี ื�อเสยีง 1 ใน 4 แหง่ของจนี คอื ถํ�าผาโม่เกาค ูที�เมอืงตนุหวง มณฑลกานซ ูถํ�าพระพุทธหลงเหมนิที�ลั�ว
หยาง และถํ�าผาหยนุกงั ที�ตา้ถง มณฑลซานซ ีซึ�ง 3 แหง่นั�นเป็นศลิปะถํ�าสมัยเริ�มตน้ของจนี สว่นตา้จูเ๋ป็นงานศลิปะถํ�ายุค
หลงั (ครสิตศ์ตวรรษที� 9-13) ที�มคีวามออ่นชอ้ยงดงาม นําทา่นชมความงดงาม งานศลิป์หนิแกะสลักที�เขาเป่าติ�งซาน มี
ความสงูเหนอืระดับนํ�าทะเล 527.83 เมตร ประกอบดว้ยกลุม่รูปสลักพระพุทธรูป 13 กลุม่ ซึ�งมรีูปสลกัอยู่กวา่ 10,000 ชิ�น 
ตามแนวยาวของหนา้ผากวา่ 500 เมตร ซึ�งทั �งหมดเป็นรูปแบบศลิปะการแกะสลักหนิสมัยราชวงศซ์ง่ เชน่ พระพุทธเจา้ปาง
ปรนิพิพาน รูปสลกัเจา้แมก่วนอมิพันมอื วฏัสงัสาร หรอืวงเวยีนชวีติ พระศรอีารยิเมตไตรย อสิระเที�ยวชมและถา่ยภาพความ
ประทับใจตามอธัยาศยั  ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางกลบั เมอืงฉงชิ�ง 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
ที�พกั พกัที�  GLENVIEW  ICT PLAZA CHONGQING OR SAME 5* 

วนัทหีกของการเดนิทาง 
ถ่ายรุปดา้นนอกมหาศาลาประชาคม-ถนนคนเดนิเจี�ยฟ่างเป่ย-หงหยาตง้-ฉงชิ�ง-
กรงุเทพฯ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําท่าน ชมและเก็บภาพดา้นนอกมหาศาลาประชาคม (ตา้หลี�ถัง) ซึ�งนายเฮหลงแห่งกองทัพคอมมวินิสตร์เิริ�มสรา้งขึ�น

ภายหลังการปฏวิัตสิําเร็จ ในปี1953 โดยจําลองแบบมาจากหอฟ้าเทยีนถานเมืองปักกิ�ง ในปัจจุบันใชเ้ป็นที�ประชุมสภา
ผูแ้ทนและโรงละครของประชาชน สามารถจุคนไดก้ว่า 4,000 คน  และนําท่านเดนิทางไปยัง ถนนคนเดนิเจี�ยฟ่างเปย 
ตั �งอยู่บรเิวณอนุสาวรยีป์ลดแอก ซึ�งสรา้งขึ�นเพื�อรําลกึถงึชยัชนะในการทําสงครามกับญี�ปุ่ น แตปั่จจุบันกลายเป็นศนูยก์ลาง
ทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมอืง เต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 3,000 รา้น ซึ�งมทีั �งอาหาร ชอ้ปปิ� งมอลลข์นาดใหญ่ อสิระเดนิ
ชมและชอ้ปปิ� ง นําทา่นสู ่หงหยาตง้ อาคารขนาดใหญ่สรา้งอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่นํ�าเจยีหลงิ โครงการประกอบดว้ย
โรงแรม รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้ รา้นอาหารพื�นเมอืง รา้นนํ�าชา โรงละคร ซึ�งลว้นแลว้แตก่อ่สรา้งตกแตง่ในรูปแบบโบราณให ้
อารมณ์และบรรยากาศยอ้นยคุสาํหรับนักทอ่งเที�ยวที�มา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
16.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบนิที�  WE685  
18.30 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดิภ̂าพ 
 

 

** หากทา่นที�ตอ้งออกตัAวภายใน (เครื�องบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุครั �ง  

 

  

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเที�ยวบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่นขึ�นไปจงึออกเดนิทางในกรณีที�มจํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 



 

 

 

ฉงชิ�ง  ลอ่งเรอืสําราญหรรูะดบั 5 ดาว  CENTURY PARAGON 6 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิ ไทยสไมล ์

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่

พกัหอ้ง

ละ 2 

ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่

1ทา่น 

เด็กไมม่มี ี

เตยีงเด็ก 1 

ทา่น  

พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

INFANT จอยแลนด ์ 

ไมใ่ชต้ ัTว 

พกัเด ี�ยว

เพิ�ม 

วนัที� 08-13 พ.ค. 61 35,991.- 35,991.- 34,991.- 7,900.-   28,491.- 12,500.- 

วนัที� 05-10 ม.ิย. 61 35,991.- 35,991.- 34,991.- 7,900.-   28,491.- 12,500.- 

*** หมายเหต ุ: บนเรอืไมม่เีตยีงเสรมิ // ราคานีKสาํหรบัสญัชาตไิทยเทา่น ัKน *** 

**ราคานีKสาํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัKน!! ** 
**ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิ�นแลว้*** 

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิgในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตัAวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯเพื�อเช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครั�ง มฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 

3.  การชาํระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทา่นละ 10,000 บาท 

 3.2 กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจํา 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิgเก็บคา้ใชจ้า่ยทั �งหมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําที�พักโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์ั �งหมดเนื�องจากคา่ตัAวเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบนินั�นๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึ�นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 



 

 

 

อตัราบรกิารนีKรวม 

1. คา่ตัAวเครื�องบนิไป-กลบั ชั �นประหยัด 

2. คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ

4. คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืKอประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบีKยประกนัเร ิ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีKยประกนัเร ิ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ�ามัน  

9. นํ�าหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 20 กโิลกรัม เทา่นั�น  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึ�นเครื�องไดท้า่นละ 1 ชิ�น

นํ�าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากนํ�าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นที�

เกนิตามที�สายการบนิกําหนด 

10. คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ รวมเป็น 120 หยวน ตอ่คน 

11. คา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่ธรรมดา 4 วนัทําการ (1,500 บาท) 

 

อตัราบรกิารนีKไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากนํ�าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

เพิ�มเตมิ 

3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารที�ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ทําใบอนุญาตที�กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 

 

 

 

 



 

 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิgที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี� เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอื�นๆที�อยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเที�ยวจะสิ�นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิgและจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที�ทา่น

ไดช้ําระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมสี ิ�งผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั�งหนึ�ง หลงัจากไดส้ํารองที�นั�งบนเครื�อง และโรงแรมที�

พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี�คดิตามราคาตัAวเครื�องบนิในปัจจบุนั หากราคาตัAวเครื�องบนิปรับสงูขึ�น บรษัิทฯ สงวนสทิธิgที�จะปรับราคาตัAวเครื�องบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะจัดบรกิารทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนั�นๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิgในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั�น 

9. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั �งสิ�น แตท่ั �งนี�ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิgการ

จัดหานี�โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิg ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจาก

ทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตัAวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครั �ง มเิชน่นั�นทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทั �งสิ�น 

 

เอกสารในการยื�นวซีา่จนีสําหรบัผูท้ ี�ถอืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางที�มอีายุการใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่าํรุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่าง

นอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิ�ว พื�นหลงัสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิ�ม

เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาดํา หา้มใสเ่สื�อขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุ

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติkกเกอร ์หรอืรูปปริ�นจากคอมพวิเตอร ์

4. สาํหรับผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นั�นกอ่นการสง่เอกสารยื�นวี

ซา่ 

5. สาํเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 



 

 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุตํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, สาํเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

 ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี� http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีที�เด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกี�ยวกบัสถานที�ศกึษาสถานที�ทํางานตําแหน่งงานที�อยูปั่จจุบนัที�อยู่ที�ทํางานญาตทิี�ตดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นที�ทํางานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เลม่ที�มปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยื�นวซีา่ ดงันั�นกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วนัทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยื�นวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ�มเตมิหรอืเปลี�ยนระเบยีบ

การยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิgของสถานทตู และบางครั�งบรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ี�ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื�องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิี�ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางานในประเทศ

 ไทยเทา่นั�น 

 - หากไม่ไดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื�องจากผู ้

 เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิ�ม 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื�นๆ จา่ยเพิ�ม 100 บาท 

 - เอกสารที�ตอ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ที�มอีายุการใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิ�ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นที�แปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนีK 

1. ชื�อเป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยที�ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. นํารูปถา่ยเกา่ ที�ถ่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. นํารูปถา่ยที�มวีวิดา้นหลงั ที�ถา่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื�อยื�นทําวซีา่ 

4. นํารูปถา่ยที�เป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปที�ปริ�นจากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ที�ตอ้งจา่ยเพิ�มใหส้ถานฑตูจนี เมื�อทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยื�นวซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ 1,050 บาท 

 



 

 

 

(ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี�ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนื�องจากสภาวะนํ Kามนัโลกที�มกีารปรบัราคาสงูขึKน ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนํี Kามนั

ขึKนในอนาคต ซึ�งทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ̂ก็บคา่ภาษนํี Kามนัเพิ�มตามความเป็นจรงิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

**สถานทตูจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนีK** 

เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัKงหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ     � โสด � แตง่งาน           � หมา้ย           � หยา่    

�  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน  �  จดทะเบยีน  ชื�อคูส่มรส ................................................................................. 

ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ที�อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ที�อยูส่ถานที�ทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ี�ถกูตอ้งที�สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    � ไมเ่คย     � เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมื�อวันที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที�............ เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่   � ไมเ่คย     � เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมื�อวันที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที�............ เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชื�อบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
 

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

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ท ัKงนีKเพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นีK  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


