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ฉงชิ่ง - ล่องเรือสําราญ Century Paragon หรูระดับ 5 ดาว  6 วัน 5 คืน 
โดยสายการบิน ไทยสไมล์ 

ไม่เข้าร้านรัฐบาล  
มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของ...นครฉงชิ่ง ชมความงามของพุทธศาสนา...ผาหินแกะสลักต้าจู ่

พักบนเรือสําราญหรู ระดับ 5 ดาว CENTURY PARAGON 3 คืน - พักโรงแรม 5 ดาว 2 คืน 
 

 
 
 
 
 
 

กําหนดการเดินทางวันที่  8-13 พ.ค. // 5-10 มิ.ย. 61     ราคา 35,991.- 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ - สนามบินฉงชิ่ง - เมือง
โบราณฉือชีโขํว - ขึ้นเรือสําราญ 

 ✈ � 
พักบนเรือสําราญ CENTURY 
PARAGON 

2 
ลํองเรือแมํน้ําแยงซีเกียง - เจดีย๑สือเป่าไจ ๎- งานเลี้ยง
ต๎อนรับจากกัปตันเรือ 

� � � 
พักบนเรือสําราญ CENTURY 
PARAGON 

3 
ลํองเรือแมํน้ําแยงซีเกียง - ชวีถังเสีย - อูเสีย - เสินหนีซว ี
- ซีหลิงเสีย - งานเลี้ยงอําลาจากกัปตันเรือ 

� � � 
พักบนเรือสําราญ CENTURY 
PARAGON 

4 
เขื่อนยักษ๑ซานเสียต๎าป้า (รวมรถแบตเตอรี)่ - อี๋ชาง - น่ัง
รถไฟความเร็วสูงสูํฉงชิ่ง 

� � � 
GLENVIEW  ICT PLAZA 
CHONGQING OR SAME 5* 

5 
ฉงชิ่ง - ต๎าจู ํ- ผาหินแกะสลักต๎าจู๐ (รวมรถแบตเตอรี่) - 
ต๎าจู ํ- ฉงชิ่ง 

� � � 
GLENVIEW  ICT PLAZA 
CHONGQING OR SAME 5* 

6 
ถํายรปูด๎านนอกมหาศาลาประชาคม - ถนนคนเดินเจี่ย
ฟ่างเป่ย - หงหยาต๎ง - สนามบินฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูม)ิ 

� � ✈  

หมายเหตุ :  รวมค่าวีซ่าจีน(ธรรมดา 4 วันที่การ) 1,500 บาทแล้ว ** 
รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถทา่นละ 180 หยวน /ท่าน/ทริปแลว้**เด็กเก็บเทา่ผู้ใหญ่** 
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เครื่อง  
ที่นั่งแบบ 3-3 

บริการน้ําดืม่บนเครือ่ง 
ทั้งขาไป-ขากลับ 

น้ําหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลับ 20 กก. 

 

 

 
 

วันแรกของการเดินทาง  กรงุเทพฯ - ฉงชิ่ง - เมืองโบราณฉือชีโข่ว - ขึ้นเรือสําราญ 
08.00 น. พร๎อมกันที่ ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารระหวํางประเทศ ประตู 4 เคาน๑เตอร๑ E สายการบินไทยสไมล๑ 

(WE) โดยมีเจ๎าหน๎าที่คอยให๎การต๎อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให๎กับทุก
ทําน 

11.15 น.  ออกเดินทางสู ่เมืองฉงชิง่ โดยเที่ยวบนิที ่WE684  
15.15 น. เดินทางถึง ทําอากาศยานเมืองฉงชิ่ง ตั้งอยูํภาคตะวันตกของประเทศจีน ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐบาลจีน

พรรคก๏กมินตั๋งในสมัยที่ญี่ปุ่นรุกรานประเทศจีน แตํเดิมนั้นฉงชิ่งเป็นเมืองเอกที่ขึ้นกับมณฑลซื่อชวน ตํอมาเมื่อวันที่ 
14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนได๎ประกาศให๎ฉงชิ่งเป็นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมาเป็นมหานคร
ฉงชิ่งขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง จึงทําให๎ฉงชิ่งเป็นมหานครที่ใหญํที่สุดของประเทศจีน และเป็นศูนย๑กลางของการ
คมนาคมทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ที่อยูํทางทิศตะวันตก  
นําทํานชม หมูํบ๎านโบราณฉือชี่โขํว เป็นหมูํบ๎านที่มีชนเผํากลุํมน๎อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยูํ อาคารบ๎านเรือน
ภายในหมูํบ๎านคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว๎ อิสระให๎ทํานสัมผัสกลิ่นอายย๎อนยุคสมัยราชวงศ๑ซํง หมิง ชิง 
เลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที ่   พักที ่บนเรือสําราญ CENTURY PARAGON 5* 
วันที่สองของการเดินทาง ล่องเรือแม่น้ําแยงซีเกียง - เจดีย์สือเป่าไจ้ - งานเลี้ยงต้อนรับ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
 หลังจากเรือออกจากทํา ให๎ทํานได๎ชมทิวทัศน๑บริเวณสองฝั่งแมํน้ํา และเรือจะแลํนผําน เมืองเฟิงตู ซึ่งมีฉายาวําเป็น 

(เมืองผี) ซึ่งตั้งอยูํริมฝั่งแมํน้ํา ซึ่งสร๎างขึ้นสมัย ราชวงศ๑ถังประมาน1300 ปี กํอน มาถึงสมัยราชวงศ๑ซํง เมื่อ 900  ปีที่

ผํานมา มีนายอําเภอแซํ หวาง “王”  และนายอําเถอ แซํเหยียน “阎” เคยมาอยูํที่เมืองเฟิงตู แตํคนที่บันทึก จด

ประวัติการเมืองเฟิงตู จดแซํทั้งสองสลับกัน เลยเป็น 阎王-พยายม ดังนั้นชาวเมืองเฟิงตู จึงผิดตามผิด สร๎างเป็น
เมืองนรก ตามความเช่ือของศาสนาเต๐าขึ้นมา ซึ่งมียมทูต ผู๎ตรวจสมุดบัญชีรายชื่อของวิญญาณ ข๎ามสะพานจําใจ ให๎ไป
ดูวําตอนที่เรามีชีวิตอยํูในโลกมนุษย๑นั้นเคยทําเรื่องช่ัวดีอะไรบ๎าง? และให๎กินน้ําชาขี้ลืมกํอนมาเกิดใหมํ ซึ่งเป็นการสอน
ให๎คนเราควรทําแตํสิ่งดีๆ ไมํงั้นก็จะต๎องตกนรก ถูกลงโทษทรมาน (รายการเมืองเฟิงตู(เมืองผี)นี้เป็นรายการออฟชั่น 
หากจํานวนคนบนเรือครบ 50ทํานขึ้นไป ทางเรือจะจอดและเที่ยวพร๎อมกัน  หากไมํถึง 50 ทําน  จะแลํนผํานไมํจอด
ชม  ทํานใดสนใจ สามารถติดตํอ LOBBY ชั้นสอง  ราคา290 หยวนตํอทําน ) 
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
บ่าย จากนั้นนําทํานขึ้นฝั่งชมความงามของ เจดีย๑สืวํานลี่ โครงสร๎างลักษณะสถาปัตยกรรมคล๎ายเจดีย๑  ทําจากไม๎และ

เชื่อมตํอกันโดยไมํได๎ใช๎ตะปูเลย มี 12 ชั้น สูงประมาณ 56 เมตร ซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรย๑ที่ถูกจัดอันดับไว๎วําเป็น  1 ใน  
8 สิ่งมหัศจรรย๑ของโลกก็วําได ๎

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือ 
**พบกับการเลี้ยงต้อนรับจากกัปตันเรือ และเหล่ากลาสเีรืออย่างอบอุน่ **และชมการแสดงบนเรือ 

 
 
 
 
 
 
ที่พัก   พักที ่บนเรือสําราญ CENTURY PARAGON 5* 
วันที่สามของการเดินทาง ล่องเรือแม่น้ําแยงซีเกียง - ชวีถังเสีย - อูเสีย - เสินหนีซวี - ซีหลิงเสีย - งานเลี้ยงอําลา 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
 เรือลํนผําน เมืองโบราณไป๋ตี้เฉิง หรือเรียกวํา เมืองจักรพรรดิขาว อยูํในเขตอํา เภอเฟิงเจีย ตั้งอยูํทางตอนเหนือของ

ปากชํองแคบฉวีถังเสีย บนยอดเขาสูงกวํา 750 เมตร ที่ตั้งของเมืองล๎อมรอบด๎วยน้ํา 3 ด๎าน และภูเขาอยูํด๎านซ๎าย 
ภายในเมืองโบราณแหํงนี้ประกอบด๎วยวัดอูํหัว, ตําหนักหมิงเหลียง และศาลาชมดาวรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสาน
ระหวํางราชวงศ๑หมิง และชิง นอกจากนี้ยังมีรูปเคารพของหลิวเป่ย,จูเกอะเหลียง, กวนอู, จางเฟ่ย ในยุคสามก๏ก 
(รายการเมืองโบราณไป๋ตี้เฉิงน้ีเป็นรายการออฟชั่น หากจํานวนคนบนเรือครบ 50 ทํานขึ้นไป ทางเรือจะจอดและเที่ยว
พร๎อมกัน  หากไมํถึง 50 ทําน  จะแลํนผํานไมํจอดชม  ทํานใดสนใจ สามารถติดตํอ LOBBY ชั้นสอง  ราคา290 หยวน
ตํอทําน)  เรือจะแลํนผํานเขตทิวทัศน๑ ชํองแคบชวีถังเสีย(ชํองแคบที่ยิ่งใหญํ ตระการตา) ชึ่งเป็นชํองแคบที่มีความยาว
สั้นที่สุดเพียง 8 กิโลเมตร และเป็นชํองแคบที่ดึงดูดใจนักทํองเที่ยวพอสมควรโดยเฉพาะประตูขุยเหมินบริเวณนี้
กระแสน้ําจะไหลเช่ียวกรากมากเนื่องจากน้ําที่มีหน๎ากว๎างกวําหนึ่งกิโลเมตรและถูกบีบให๎ไหลผํานที่ประตูขุยเหมินเพียง 
300 เมตรเทํานั้น ทั้งทางน้ํายังหักสอกไมํเห็นทางน้ํา  เรือต๎องกลับลําอยํางกระทันหัน โดยเฉพาะในอดีตเรือสําราญ
ต๎องฝ่าดํานอันแข็งแกรํงนี้ไปให๎ได๎ด๎วยความปลอดภัย(เปรียบนัยดังคนเมื่อพานพบอุปสรรคในชีวิตแล๎วต๎องอยําท๎อถอย
หรือยอมแพ๎ที่จะฝ่าฟันไปให๎พ๎น) และเรือจะแลํนผําน ชํองแคบอูเสีย มีความยาวประมาณ 42 กิโลเมตร เป็นชํองแคบ
ยาวอันดับสองในบรรดาชํองแคบของแมํน้ําแยงซีเกียง ซึ่งเป็นชํองแคบมี่มีฉายาวํา “อูเสีย”เป็นชํองแคบที่งามสงํา โดย
ที่สองฟากฝั่งจะมีแนวภูเขาหินผาสลับซับซ๎อนที่มีลักษณะเหมือนหินวางเรียงรายกันเป็นชั้นอยํางมีระเบียบ กํอให๎เกิด
ทัศนียภาพที่โดดเดํนสวยงามเป็นพิเศษ ชมความสวยงามของยอดเขา 72 ยอด โดยเฉพาะยอดเขานางฟ้า อันลือชื่อ 
เชื่อกันวํา มาลํองแมํน้ําแยงซีเกียง ไมํเห็นนางฟ้า เทํากับมาไมํถึงแมํน้ําแยงซีเกียง 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
บ่าย หลังจากนั้นนําทํานลงเรือเล็กเพื่อชมความงามของ เสินหนงซี ตั้งอยูํริมฝั่งด๎านใต๎ของแมํน้ําแยงซีเกียง มีแหลํงต๎น
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กําเนิดที่นครฉงชิ่ง อําเภออูํซัน เขตกวนตู๎ โดยแบํงออกเป็น 3 ตอนด๎วยกันคือ ตอนต๎นสายชื่อกวนตู๎  ตอนกลางชื่อจื่
อหยาง  ตอนปลายชื่อเสินหนี่วซี ซึ่งไหลลงมาบรรจบรวมกันที่แมํน้ําแยงซีเกียง  มีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร 
ทัศนียภาพรอบๆสองฟากฝั่ง ความใสบริสุทธิ์ของอากาศ   ความเงียบสงบกับบรรยากาศ ความเขียวขจีของหมูํพฤกษา
นานาชนิด เปรียบเสมือนทํานได๎เยื้องยํางเข๎าสูํแดนสุขาวดี โดยมีเรื่องเลําสืบขานกันวําธารน้ําแหํงนี้ได๎มีมวลหมูํนางฟ้า
ลงมาเลํนน้ํากัน จากนั้นเรือจะลํองแลํนสูํ ซีหลิงเสีย  ซึ่งเป็นชํองแคบที่มีขนาดยาวที่สุด 1 ใน 3 ชํองแคบใหญํน๎อยใน
แมํน้ําแยงซีเกียง มีความยาวประมาณ  70  กิโลเมตร สมัยกํอนชํองแคบซีหลิง  ถือได๎วําเป็นชํองแคบที่มีอัตราความ
เสี่ยงสูงที่สุดในการแลํนเรือ เนื่องจากมีทั้งหินแกํงและหินโสโครกที่นับไมํถ๎วน แตํหลังจากที่ได๎สร๎างเขื่อนขึ้น แกํงหิน
บริเวณชํองแคบแหํงนี้ได๎ถูกทําลายไปเสียสํวนใหญํ อีกทั้งระดับน้ําได๎เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม จึงทําให๎อุปสรรคการเดินเรือ
สะดวกขึ้น 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือ 
**พบกับการเลี้ยงอําลาจากกัปตันเรือ และเหล่ากะลาสีเรือ ** 

พักที ่   พักที ่บนเรือสําราญ CENTURY PARAGON 5* 
วันที่สีข่องการเดินทาง เขื่อนยักษ์ซานเสียตา้ป้า(รวมรถแบตเตอรี่) - อี๋ชาง - รถไฟความเร็วสูง - ฉงชิ่ง 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
 นําทํานขึ้นฝั่งชม เขื่อนยักษ๑(รวมรถแบตเตอรี่) อภิมหาโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๏ค ซานเสียต๎าป้า เป็นโครงการที่ใหญํโต

ที่สุดอีกอยํางหนึ่งของจีน นับตั้งแตํการสร๎างกําแพงเมืองจีน มีความยาวทั้งหมด 3,035 เมตร ชํองระบายน้ํายาว 483 
เมตร ซึ่งสามารถเก็บกักน้ําได๎ถึง 39.3 ล๎านลูกบาศก๑เมตร สํวนสันเขื่อนสูง 185 เมตร แบํงออกเป็น 5 สํวน กลําวคือ 2 
สํวนสําหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าสํงให๎พื้นที่  1 ใน 5 ของประเทศจีน อีก 1 สํวน
สําหรับระบายน้ํา และ 2 สวํนเป็นประตูสําหรับเรือแลํนผําน โดยแบํง เป็นเรือที่มีระวางขับน้ําตั้งแตํ 3000-10,000 ตัน 
และเรือที่มีระวางขับน้ําน๎อยกวํา 3,000 ตัน นําทํานขึ้นฝั่งที่เมืองอี๋ชาง เมืองอี๋ชาง ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกของมณฑลหู
เป่ย และอยูํปากชํองแคบซีหลิงเสียของแมํน้ําแยงซีเกียงทางทศิตะวันออก 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํสถานีรถไฟเมืองอี๋ชาง นั่งรถไฟความเร็วสูง เพื่อเดินทางจากเมืองอ๋ีชางกลับไปยัง เมืองฉงชิ่ง 
(ใช๎เวลาประมาณ 5 ช.ม.) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก พักที ่ GLENVIEW  ICT PLAZA CHONGQING OR SAME 5* 
วันที่ห้าของการเดนิทาง ฉงชิ่ง - ต้าจู่ - ผาหินแกะสลักต้าจู๋(รวมรถแบตเตอรี่) - ต้าจู่ - ฉงชิ่ง 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   
 จากนั้นเดินทางไปยัง เมืองต๎าจู๐ ในนครฉงชิ่ง ซึ่งอยูํติดกับมณฑลเสฉวน นครฉงชิ่งเป็นเมืองใหญํ 1 ใน 4 ของประเทศ

จีน ที่มีฐานะเทียบเทํามณฑล (อีก 3 นครคือ ปักกิ่ง เทียนจิน และเซี่ยงไฮ๎ ) เป็นเมืองทําริมแมํน้ําแยงซีเกียงมาแตํ
โบราณ ตัวเมืองตั้งอยูํระหวํางแมํน้ําแยงซี และแมํน้ําเจียหลิงเจียง ถูกขนานนามวํา เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก 
ปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนัก เดินทางถึงเมืองต๎าจู๐ ซึ่งอยูํหํางจากนครฉงชิ่งประมาณ 160 กิโลเมตร มีสมญานาม
วํา “บ๎านเกิดแหํงหินแกะสลัก” ทั่วทั้งเมืองมีศิลปะรูปปั้นหินแกะสลักกวํา 50 ,000 ชิ้น จารึกคําสอนภาษาจีนถึง 



     

     

 

 
 

 

 

 

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS060218 

  Page 5 of 11  
 

100,000 ชิ้น กระจายกันอยูํบนหน๎าผากวํา 75 จุด ในบริเวณ 5 ภูเขา คือ เป่าต่ิงซาน เป่ยซาน หนันซาน สือเหมินซาน 
และสือจ๎วนซาน   

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
 
 
 

 

นําทํานชม ผาหินแกะสลักต๎าจู๐ (มรดกโลก) (รวมรถแบตเตอรี)่ ได๎รับการจัดเข๎าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนส
โก๎ในป ี ค.ศ.1999   งานหนิแกะสลักของต๎าจู๐เป็นศิลปะสมัยราชวงศ๑ถังและซํง ล๎วนแล๎วแตํนําเสนอเรื่องราวทางพุทธ
ศาสนานิกายมหายาน หลักธรรมลัทธิเต๐า และปรัชญาคําสอนของขงจื๊อที่ชาวจีนเคารพนับถือ และเปน็อีกกลุํมงานหิน
แกะสลักทางพระพุทธศาสนาที่มีช่ือเสียง 1 ใน 4 แหํงของจีน คือ ถ้ําผาโมํเกาค ูที่เมืองตุนหวง มณฑลกานซ ู ถ้ําพระ
พุทธหลงเหมินที่ลั่วหยาง และถ้ําผาหยุนกัง ที่ต๎าถง มณฑลซานซ ีซึ่ง 3 แหํงนั้นเป็นศิลปะถ้ําสมัยเริ่มต๎นของจีน สํวนต๎า
จู๐เป็นงานศิลปะถ้ํายุคหลัง (คริสต๑ศตวรรษที ่9-13) ทีม่ีความอํอนช๎อยงดงาม  
นําทํานชมความงดงาม งานศิลป์หินแกะสลักที่เขาเป่าต่ิงซาน มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 527.83 เมตร 
ประกอบด๎วยกลุํมรูปสลักพระพุทธรูป 13 กลุํม ซึ่งมีรูปสลักอยูํกวํา 10,000 ชิ้น ตามแนวยาวของหน๎าผากวํา 500 
เมตร ซึ่งทั้งหมดเป็นรูปแบบศิลปะการแกะสลักหินสมัยราชวงศ๑ซํง เชํน พระพุทธเจ๎าปางปรินิพพาน รูปสลักเจ๎าแมํ
กวนอิมพันมือ วัฏสังสาร หรือวงเวียนชีวิต พระศรีอาริยเมตไตรย อิสระเที่ยวชมและถํายภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย  ได๎เวลาสมควรนําทาํนเดินทางกลับ เมืองฉงชิ่ง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก พักที ่ GLENVIEW  ICT PLAZA CHONGQING OR SAME 5* 
วันทีหกของการเดนิทาง ถ่ายรูปด้านนอกมหาศาลาประชาคม - ถนนคนเดินเจี่ยฟา่งเป่ย - หงหยาต้ง - ฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   
 นําทําน ชมและเก็บภาพด๎านนอกมหาศาลาประชาคม (ต๎าหลี่ถัง) ซึ่งนายเฮหลงแหํงกองทัพคอมมิวนิสต๑ริเริ่มสร๎างขึ้น

ภายหลังการปฏิวัติสําเร็จ ในป1ี953 โดยจําลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานเมืองปักกิ่ง ในปัจจุบันใช๎เป็นที่ประชุมสภา
ผู๎แทนและโรงละครของประชาชน สามารถจุคนได๎กวํา 4,000 คน  และนําทํานเดินทางไปยัง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย 
ตั้งอยูํบริเวณอนุสาวรีย๑ปลดแอก ซึ่งสร๎างขึ้นเพื่อรําลึกถึงชัยชนะในการทําสงครามกับญี่ปุ่น แตํปัจจุบันกลายเป็น
ศูนย๑กลางทางการค๎าขนาดใหญํใจกลางเมือง เต็มไปด๎วยร๎านค๎ากวํา 3,000 ร๎าน ซึ่งมีทั้งอาหาร ช๎อปปิ้งมอลล๑ขนาด
ใหญํ อิสระเดินชมและช๎อปปิ้ง นําทํานสูํ หงหยาต๎ง อาคารขนาดใหญํสร๎างอยูํบนภูเขา ขนานไปกับแมํน้ําเจียหลิง 
โครงการประกอบด๎วยโรงแรม ร๎านค๎าจําหนํายสินค๎า ร๎านอาหารพื้นเมือง ร๎านน้ําชา โรงละคร ซึ่งล๎วนแล๎วแตํกํอสร๎าง
ตกแตํงในรูปแบบโบราณให๎อารมณ๑และบรรยากาศย๎อนยุคสําหรับนักทํองเที่ยวที่มา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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16.10 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบนิที่  WE685  
18.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิ์ภาพ 

 

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว 
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจํานวนผู้โดยสาร 

จํานวน 15 ท่านขึ้นไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มหีัวหน้าทัวร์ไทย 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง  

อัตราค่าบริการ 
ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า 

ผู้ใหญพ่ักห้อง
ละ 2 ท่าน 

เด็กมีเตียง 
พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน 

เด็กไม่มีมีเตียงเด็ก 1 ท่าน  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

8-13 พ.ค. 61 35,991.- 35,991.- 34,991.- 12,500.- 

5-10 มิ.ย. 61 35,991.- 35,991.- 34,991.- 12,500.- 

***  ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 7,900.-  / ท่าน *** 

*** หมายเหตุ : บนเรือไมม่ีเตียงเสริม // ราคานี้สําหรับสัญชาติไทยเท่านั้น *** 

**ราคานี้สําหรับลูกคา้ที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น!! ** 
**ราคาทัวร์ขา้งต้นรวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นแล้ว*** 

 

คําแนะนํา  สําหรับผู๎เดินทางที่ไมํได๎อยูํจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเป็นต๎องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กํอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวํางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ

ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมกีารจองห๎องพัก ลํวงหน๎ากํอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร๑ และตารางเวลาการเดินทาง

ของทัวร๑ที่ทํานจอง ที่แนํนอนจากเจ๎าหน๎าที่เป็นลายลักษณ๑อักษร เพื่อเป็นการป้องกนั มิให๎เกิดข๎อผิดพลาดขึ้นกับทํานในภายหลัง 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้น หากทํานได๎มีการจองการเดินทางดังกลําวมายัง 

สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไมํได๎รับการยืนยันเป็นลายลักษณ๑อักษรจากทางบริษัทฯ 
 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 
1. การเดินทางในแตํละครั้งจะต๎องมีผู๎โดยสารจํานวน 10 ทํานขึ้นไป ถ๎าผู๎โดยสารไมํครบจํานวนดังกลําว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ  กรณุาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็ควํากรุ๏ปมีการ คอนเฟริมเดินทาง
กํอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. การชําระคําบริการ 
3.1 กรุณาชําระคํามัดจําทัวร๑ 10,000 บาท/ทําน ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได๎รับเงินมัดจําแล๎วเทํานั้น  
พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง (ที่ไมํหมดอายุภายใน 6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎
เลย)  และหลกัฐานโอนเงินมาได๎ที ่Fax 0 2116 6423 
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3.2 คําทัวร๑สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 25 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 31 วัน
ทําการ(ในชํวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบ(ุการไมํชําระเงินคํามัดจํา หรือชําระ
ไมํครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจํายไมํวําด๎วยสาเหตุใดใด ผู๎จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
4. การยกเลิกและคืนคําทัวร๑หลังจากมกีารจํายเงินมัดจํา 
4.1แจ๎งยกเลิกกํอนเดินทาง 30 วันทําการคนืคําใช๎จํายทั้งหมด 
4.2 แจ๎งยกเลกิกํอนเดินทาง 15 วันทําการเก็บคําใช๎จํายทํานละ 10,000 บาท 
4.3 แจ๎งยกเลกิน๎อยกวํา 15 วันทําการกํอนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค๎าใช๎จํายทั้งหมด 
4.4 ยกเว๎นกรุ๏ปที่เดินทางชํวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต๎องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคํามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผําน
ตัวแทนในประเทศหรือตํางประเทศและไมํอาจขอคืนเงินได๎ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชํน Extra Flight และ Charter Flightจะไมํมีการ
คืนเงินมัดจํา หรือคําทัวร๑ทั้งหมดเนื่องจากคําตั๋วเป็นการเหมาจํายในเทีย่วบินนั้นๆ 

กรณีคณะออกเดินทางได ้
1. คณะจองจํานวนผู๎ใหญํ 10 ทาํนออกเดินทาง (ไมํมีหัวหน๎าทัวร๑) 
2. คณะจองจํานวนผู๎ใหญํ 15 ทาํนขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน๎าหัวหน๎าทัวร๑) 
3. คณะจองไมํถึงจํานวนผู๎ใหญํ 10 ทําน ไมํออกเดินทางอัตราบริการนี้รวม 
1. คําตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2. คําโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทํานตํอหนึ่งห๎อง) 
3.  คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4. คําอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ 
5. คํารถรับสํงและระหวํางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6. คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทาง คุ๎มครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท คํารักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบัติเหตุวงเงินทํานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม๑  
 ** ลูกค้าทา่นใดสนใจ...ซื้อประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
  เพิ่มเติมกับทางบริษทัได้ ** 
 - เบี้ยประกนัเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกนัเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผู้เอาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกนัที่มีอายนุ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. รวมภาษีสนามบินทุกแหํง + ภาษีน้ํามัน  
9. น้ําหนักสัมภาระทํานละ 1 ใบ ใบละ 20 กิโลกรัม เทํานั้น  
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 คําประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเง่ือนไขของแตํละสายการบินที่มีการเรยีกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได๎ทํานละ 1 
ชิ้นน้ําหนักต๎องไมํเกิน 7 กิโลกรัม หากน้ําหนักของกระเป๋าสัมภาระเกินกวําที่สายการบินกําหนดไว๎ จะต๎องเสีย
คําใช๎จํายสํวนที่เกินตามที่สายการบินกําหนด 

10. คําทิปไกด๑ และคนขับรถ รวมเป็น 120 หยวน ตํอคน 
11. คําธรรมเนียมการยื่นขอวีซําเข๎าประเทศจีนวีซําธรรมดา 4 วันทําการ (1,500 บาท) 

อัตราบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวําที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรมัตํอทําน หากน้ําหนักเกนิจะต๎องเสีย

คําใช๎จํายเพิ่มเติม 
3. คําทําหนังสือเดินทาง 
4. คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชํน คําเครื่องดื่ม, คําอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, คําโทรศัพท๑, คําซกัรีดฯลฯ 
5. คําอาหารที่ไมํได๎ระบุไว๎ในรายการ 
6. คําทําใบอนุญาตที่กลับเข๎าประเทศของคนตํางชาติหรือคนตํางด๎าว 
7. คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร๑นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมํอาจแก๎ไขได๎ 
2. บริษัทฯ ไมํรับผิดชอบคําเสียหายในเหตุการณ๑ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูํนอกเหนือการ

ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคําใช๎จํายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ๎อม เชํน การเจ็บป่วย, การถูกทําร๎าย, การสญู
หาย, ความลําช๎า หรือจากอุบัติเหตุตํางๆ 

3. หากทํานถอนตัวกํอนรายการทํองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานสละสิทธ์ิและจะไมํรับผิดชอบคําบริการที่
ทํานได๎ชําระไว๎แล๎วไมํวํากรณใีดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรํับผิดชอบตํอการห๎ามออกนอกประเทศ หรือ ห๎ามเข๎าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงข๎อเสนอที่ต๎องได๎รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได๎สํารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในตํางประเทศเป็นที่เรียบร๎อย แตํอยํางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ๑ดังกลําว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนํวยงานท่ีเก่ียวข๎อง จนมีการยกเลิก ลําช๎า เปล่ียนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนสํง หรือ หนํวยงานที่ให๎บริการ บรษิัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร๑อื่น
ทดแทนให๎ แตจํะไมํคนืเงินให๎สําหรับคําบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก๑ พนักงาน และตัวแทนของบริษทัฯ ไมํมีสิทธิ์ในการให๎คําสญัญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู๎มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาํนั้น 
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9. หากไมํสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได๎ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลําช๎า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไมํมีการคนืเงินใดๆทั้งสิ้น แตํทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให๎ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี้โดยไมํแจ๎งใหท๎ราบลํวงหน๎า  

10. เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทางพร๎อมคณะถือวําทําน
สละสิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการ และเงินมัดจําคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิน้ และทางบรษิัทจะเรียกเกบ็คําใช๎จํายที่
เกิดขึ้นจากทํานเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน 

11. ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัท ฯ กํอนทุก 
      ครั้ง มิเชํนน้ันทางบริษัท ฯ จะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆ ทั้งสิ้น 

เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสาํหรับผูท้ี่ถือพาสสปอร์ตไทย 
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช๎งานไมํต่ํากวํา 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ๑ไมํ

ชํารุด 
2. หนังสือเดินทางต๎องมีหน๎าวําง สําหรับประทับตราวีซําและตราเข๎า-ออก อยําง

น๎อย 2หน๎าเต็ม   
3. รูปถํายหน๎าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ถํายไมํเกิน 6 เดือน 2 ใบห๎าม

ยิ้มเห็นฟัน ห๎ามใสแํวํนตาดํา ห๎ามใสํเสื้อขาว ห๎ามใสํชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดข๎าราชการ และต๎องไมํใชํสติ๊กเกอร๑ 
หรือรูปปริน้จากคอมพิวเตอร๑ 

4. สําหรับผู๎ที่ถือหนังสือเดินทางตํางด๎าวจะต๎องทําเรื่องแจ๎งเข๎า-ออกหรือ Re-Entry ด๎วยตนเองเทํานั้นกํอนการสํงเอกสาร
ยื่นวีซํา 

5. สําเนาทะเบียนบ๎าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู๎เดินทาง 
6. เอกสารที่ให๎กรอกท๎ายโปรแกรมทัวร๑กรุณากรอกให๎ครบเพือ่ประโยชน๑ของตัวทํานเอง 
7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 -  กรณีเด็กอายุตํ่ากวํา 18 ปีบรบิูรณ๑ ต๎องแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถ ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/) 
 -  กรณีที่เด็กไมํได๎เดินทางพร๎อมกับบิดา มารดา ตอ๎งแนบหนังสืออนุญาตให๎เดินทาง 
8. ข๎อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทํางานตําแหนํงงานที่อยูํปัจจุบันที่อยูํที่ทํางานญาติที่ติดตํอได๎ในกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศัพท๑บ๎านที่ทํางานและของญาติโปรดรับทราบวําหากสถานทูตตรวจสอบได๎วําให๎ข๎อมูลเท็จอาจมีการ
ระงับการออกวีซําเลํมที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท๑สุํมตรวจทุกวัน) 

9. เอกสารทุกอยํางต๎องจัดเตรียมพร๎อมลํวงหน๎ากํอนยื่นวีซํา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร๎อมสํงให๎บริษทัทัวร๑ อยํางน๎อย 
5-7 วันทําการ (กํอนออกเดินทาง) 

10. โปรดทําความเข๎าใจวําสถานทูตจีนอยูํในระหวํางจัดระเบียบการยืน่วีซําใหมํ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร๑ไมํทราบลํวงหน๎า   

11. ผู๎ที่ประสงค๑จะใช๎หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช๎บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว๎นการทําวีซําทํานจะต๎อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให๎เข๎า-ออกเมืองด๎วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร๑ฯ ไมํทราบกฎกติกา การยกเว๎นวีซําใน
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รายละเอียด / ผู๎ใช๎บัตร APEC กรุณาดูแลบตัรของทํานเป็นอยํางดี หากทํานทําบัตรหายในระหวํางเดินทาง ทํานอาจ
ต๎องตกค๎างอยูํประเทศจีนอยํางน๎อย 2 อาทิตย๑  

12. กรณีหนังสือเดินทางชาวตํางชาติ 
 -  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาํให๎ได๎ เฉพาะชาวตํางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน

ประเทศ ไทยเทํานั้น 
 - หากไมํได๎ทํางานในประเทศไทย ผู๎เดินทางต๎องไปดําเนินการขอวีซําเข๎าประเทศจีนด๎วยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตํางด๎าว(เลํมเหลือง) ผ๎ูเดินทางต๎องไปดําเนินการขอวีซําเข๎าประเทศจีนด๎วยตนเอง  เนื่องจากผู๎

 เดินทางจะต๎องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบรษิัทสามารถขอวีซ่าให้ได ้

1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จํายเพิ่ม 3,560 บาท 
2.  หนังสือเดินทางของคนตํางชาติอ่ืนๆ จํายเพิ่ม 100 บาท 
 - เอกสารที่ต๎องเตรียม   
1. พาสปอร๑ต ที่มีอายุการใช๎งานไมํต่ํากวํา 6 เดือน ต๎องมีหน๎าวําง สําหรับประทับตราวีซํา และตราเข๎า-ออก 
 อยํางน๎อย2หนา๎เต็ม   
2. รูปถํายสีขนาด 1.5 X 2นิ้ว จํานวน 2 ใบ รปูใหมํถํายมาไมํเกิน 6 เดือน 
3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวําจ๎างในการทํางาน 
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย๑ ย๎อนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต๎องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับร๎านที่แปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รบัทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แตํสํงรูปถํายที่ดูเป็นหญิง เชํน ไว๎ผมยาว หรือแตํงหน๎าทาปาก 
2. นํารูปถํายเกํา ที่ถํายไว๎เกินกวํา 6 เดือนมาใช ๎
3. นํารูปถํายที่มีวิวด๎านหลัง ที่ถํายเลํน หรือรูปยืนเอียงข๎าง มาตัดใช๎เพื่อย่ืนทําวีซํา 
4. นํารูปถํายที่เป็นกระดาษถํายสตกิเกอร๑ หรือรูปที่ปริน้จากคอมพิวเตอร๑ 

อัตราค่าวีซ่าดว่น ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า 
ยื่นวีซําดํวน 2 วัน เสียคําใช๎จาํยเพ่ิมทํานละ 1,050 บาท 

(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนั กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทัวเนยีลัตเวีย 

ลักเซมเบิร์กมอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด ์นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไมส่ามารถขอวีซา่ด่วนได้) 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นใน

อนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง  
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**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเขา้จีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวทา่นเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ๑ใหญํ ตามหน๎าพาสปอร๑ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ โสด  แตํงงาน            หม๎าย            หยํา   
  ไมํได๎จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคูํสมรส.................................................................................................................. 
ที่อยูํตามทะเบียนบ๎าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ๑ใหญํ)  
................................................................................................................................................. รหัสไปรษณีย๑..........................  
โทรศัพท๑............................. มือถือ............................... 
ที่อยูํปัจจุบัน (กรณีไมํตรงตามทะเบียนบ๎าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ๑ใหญํ) 
............................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย๑ ...................โทรศัพท๑บ๎าน........................... 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ๑ใหญํ)…………………………………………………………….. 
ตําแหนงํงาน................................................................................................................................ 
ที่อยูํสถานที่ทาํงาน/สถานศกึษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ๑หญํ) 
........................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย๑ ........................................โทร.......................... 

(สําคัญมาก กรณุาแจ๎งเบอร๑ที่ถกูต๎องที่สามารถติดตํอทํานได๎โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข๎อมูลโดยตรงกับทําน) 

ทํานเคยเดินทางเข๎าประเทศจีนหรือไมํ ไมํเคย      เคยเดินทางเข๎าประเทศจีนแล๎ว   
เมื่อวันที่........................เดือน........................ปี...........................  ถึง วันที่..........................เดือน.........................ปี.......................... 
ภายใน 1 ปี ทาํนเคยเดินทางไปตํางประเทศหรือไมํ ไมํเคย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เมื่อวันที่........................เดือน........................ปี...........................  ถึง วันที่..........................เดือน.........................ปี.......................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทําน พร๎อมระบุความสัมพันธ๑ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ๑ใหญํ) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION.................................................................................................................................. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME........................................................... 
RELATION.................................................................................................................................. 
หมายเหต ุ
**  กรุณากรอกข๎อมูลตามความเป็นจริง 
**  ถ๎าเอกสารสํงถึงบริษัทแลว๎ไมํครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให๎ทํานเกิดความไมํสะดวกภายหลัง  
ทั้งนี้เพ่ือประโยชน๑ของตัวทํานเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบอยํางเครํงครัด 
 


