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วันท่ี ก ำหนดกำร เช้ำ เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-ฉงช่ิง (WE684 : 11.05-15.15) 
อสิระช้อปป้ิงหงหยำต้ง-ลงเรือส ำรำญ CENTURY 
SUN & SKY CRUISE  

X ✈  
เรือส ำรำญ CENTURY 
SUN & SKY CRUISE 

2 ล่องเรือแม่น ้ำแยงซีเกยีง-ขึน้ฝ่ังชมเจดีย์สือเป่ำไจ้ 
งำนเลีย้งต้อนรับจำกทำงเรือ 

   
เรือส ำรำญ CENTURY 
SUN & SKY CRUISE 

3 ล่องเรือแม่น ้ำแยงซีเกยีง-ช่องแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอู
เสีย-นั่งเรือเลก็ชมเส่ินหนี่ซี-งำนเลีย้งอ ำลำจำกทำงเรือ 

   เรือส ำรำญ CENTURY 
SUN & SKY CRUISE 

4 

ชมทิวทัศน์แม่น ้ำแยงซีเกยีง-ชมเข่ือนซำนเสียต้ำป้ำ 
(รวมรถกอล์ฟ)-เมืองอีช๋ำง-น่ังรถไฟควำมเร็วสูงกลบั 
สู่ฉงช่ิง 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

LE MERIDIEN 
CHONGQING 
NAN’AN HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว 

5 

สวนสำธำรณะเอ๋อหลงิ-ชมด้ำนนอกมหำศำลำ
ประชำคม-พพิธิภัณฑ์สำมผำเมืองฉงช่ิง-อสิระช้อปป้ิง 
ถนนคนเดินเจี่ยฟำงเป่ย-ฉงช่ิง-กรุงเทพฯ  
(WE685 : 16.15-18.35 ) 

  ✈  
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กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จ ำนวน 150 หยวน/คนตลอดกำรเดินทำง 
 
ก ำหนดกำรเดินทำง วนัที่ 10-14 มกรำคม / 21-25 กมุภำพนัธ์ 2563  

วันแรก  กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ)-ฉงช่ิง-อสิระช้อปป้ิงหงหยำต้ง 
                           ลงเรือส ำรำญ CENTURY SUN & SKY CRUISE 

08.00 น.  คณะพร้อมกันท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ณ  อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ช้ัน 4 
เคำน์เตอร์ C สำยกำรบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจา้หน้าท่ีจากทางบริษทัฯ คอยตอ้นรับ  และอ านวย
ความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

11.05 น.   เหินฟ้าสู่ เมืองฉงช่ิง โดยสำยกำรบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE 684  
  (บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
15.15 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนเมืองฉงช่ิง ตั้งอยู่ภาคตะวนัตกของ

ประเทศจีน ทั้งเป็นมหานครท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน และ
เป็นศูนยก์ลางของการคมนาคมทางบก ทางน ้ า และทางอากาศ 
ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้   น าท่าน อสิระช้อปป้ิงหง 
หยำต้ง เป็นแหล่ง  ช้อปป้ิงขนาดใหญ่ แบ่งเป็นโซนหลายชั้น 
ในส่วนของชั้น 4 จะเป็นตลาดของกิน  เต็มไปด้วยร้านค้า
มากมาย ตกแต่งในสไตล์จีนโบราณ ท่ีโดดเด่นเห็นจะเป็น
สินคา้แปรรูป และเคร่ืองเทศโดยเฉพาะหมาล่า วตัถุดิบท่ีชาว
จีนเสฉวน นิยมใส่ลงไปในอาหาร    

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

 
น าท่าน ลงเรือส ำรำญ CENTURY SUN & SKY CRUISE เพื่อเร่ิมตน้แห่งการล่องแม่น ้ าแยงซีเกียง ท่ีมี
ความยาว 192 กม. โดยเรือจะแล่นผ่านบรรดาช่องแคบน้อยใหญ่มากมาย  เรือส าราญล าน้ีสามารถรองรับ
ผูโ้ดยสารได ้306 ท่าน บนเรือมีส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย  
 

http://travel.mthai.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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 พกับนเรือส ำรำญหรู CENTURY SUN & SKY CRUISE  ระดับ 5 ดำว***** 

วันท่ีสอง ล่องเรือแม่น ้ำแยงซีเกยีง-ขึน้ฝ่ังชมเจดีย์สือเป่ำไจ้-งำนเลีย้งต้อนรับจำกทำงเรือ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำบนเรือ  
เรือจะแล่นผ่าน เมืองเฟิงตู (เมืองผี) เป็นเมืองขนาดกลางริมฝ่ังแม่น ้ าอ าเภอวัน่เซ่ียน ซ่ึงเป็นเมืองยมโลก
จ าลองท่ีสร้างตามความเช่ือของชาวจีน ในสมยัราชวงศ์หมิง จากลทัธิเต๋า และพุทธผสมผสานกนัเก่ียวกบั
บาปบุญคุณโทษมีประวติัความเป็นมายาวนานถึง 400 กวา่ปี 
**รำยกำรเมืองเฟิงตู(เมืองผี) เป็นรำยกำรทัวร์เสริมของทำงเรือส ำหรับไว้บริกำรลูกค้ำที่สนใจ 
หำกจ ำนวนคนบนเรือครบ 50 ท่ำนขึ้นไปทำงเรือจะจอดและเที่ยวพร้อมกัน หำกไม่ถึง50 ท่ำน 
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จะแล่นผ่ำนไม่จอดชม หำกท่ำนใดสนใจ สำมำรถติดต่อ LOBBYช้ันสอง รำคำ 290 หยวนต่อ
ท่ำน** 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวันบนเรือ  
บ่ำย น าท่านขึ้นฝ่ังเพื่อเดินชมความงามของ เจดีย์สือ

เป่ำไจ้ ตั้งอยู่ติดขนาบเขาหว้ีอ้ิน ทางทิศเหนือของ
แม่น ้าแยงซีเกียง สร้างขึ้นในยุคราชวงศห์มิง สมยั
ปีว่านล่ี โครงสร้างลกัษณะสถาปัตยกรรมคลา้ย
เจดีย ์ท าจากไม ้และเช่ือมต่อกนัโดยไม่ไดใ้ชต้ะปู
เลย มี 12 ชั้น สูงประมาณ 56  เมตร ซ่ึงนบัเป็นส่ิง
มหัศจรรย์ท่ีถูกจัดอันดับไว้ว่าเป็น 1  ใน 8 ส่ิง
มหศัจรรยข์องโลกก็วา่ได ้

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำบนเรือ  
พบกับกำรเลี้ยงต้อนรับจำกกัปตันเรือ 
และเหล่ำกลำสีเรืออย่ำงอบอุ่น 
 พกับนเรือส ำรำญหรู CENTURY SUN & SKY CRUISE  ระดับ 5 ดำว***** 

วันท่ีสำม ล่องเรือแม่น ้ำแยงซีเกยีง-ช่อแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเลก็ชมเส่ินหนี่ซี-งำนเลีย้งอ ำลำ จำกทำง
เรือ            

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำบนเรือ  
เรือจะแล่นผา่น เมืองโบรำณไป๋ตีเ้ฉิง หรือเรียกวา่เมืองจกัรพรรดิขาว อยูใ่นเขตอ าเภอเฟิงเจีย ตั้งอยู่ทางตอน
เหนือของปากช่องแคบชวีถงัเสีย บนยอดเขาสูงกว่า 750 เมตรท่ีตั้งของเมืองลอ้มรอบดว้ยน ้ า3ดา้นและภูเขา
อยู่ดา้นซ้ายภายในเมืองโบราณแห่งน้ีประกอบด้วยวดัอู่หัว,ต าหนักหมิงเหลียงและศาลาชมดาวรูปแบบ
สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างราชวงศ์หมิงและชิงนอกจากน้ียงัมีรูปเคารพของหลิวเป่ย,จูเกอะเหลียง
,กวนอ,ูจางเฟ่ย ในยคุสามก๊ก 

**รำยกำรเมืองโบรำณไป๋ตีเ้ฉิง เป็นรำยกำรทัวร์เสริมของทำงเรือส ำหรับไว้บริกำรลูกค้ำท่ีสนใจ 
หำกจ ำนวนคนบนเรือครบ 50 ท่ำนขึ้นไปทำงเรือจะจอดและเที่ยวพร้อมกันหำกไม่ถึง 50 ท่ำน 
จะแล่นผ่ำนไม่จอดชม ท่ำนใดสนใจ สำมำรถติดต่อ LOBBY ช้ันสอง รำคำ 290 หยวนต่อ
ท่ำน** 
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เรือจะแล่นผ่านเขตทิวทศัน์ ช่องแคบชวีถังเสีย ช่ึงเป็นช่องแคบท่ีมีความยาวสั้นท่ีสุดเพียง 8 กิโลเมตร และ
เป็นช่องแคบท่ีดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวพอสมควร โดยเฉพาะช่วงตะวนัตกของช่องแคบท่ีช่ือวา่ประตูขยุเหมิน 
บริเวณน้ีกระแสน ้ าจะไหลเช่ียวกรากมากโดยในอดีตเรือส าราญตอ้งฝ่าด่านอนัแข็งแกร่งน้ีไปให้ได้ดว้ย
ความปลอดภยั ระหว่างนั้นเรือส าราญจะแล่นผ่าน ช่องแคบอูเสีย มีความยาวประมาณ 42 ก.ม. เป็นช่อง
แคบใหญ่อนัดบัหน่ึงในบรรดาช่องแคบของแม่น ้าแยงซีเกียง โดยท่ีสองฟากฝ่ังจะมีแนวหินผา ท่ีมีลกัษณะ
เหมือนหินวางเรียงรายซอ้นกนัเป็นชั้นอยา่งมีระเบียบก่อให้เกิดทศันียภาพท่ีโดดเด่นสวยงามเป็นพิเศษ   

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวันบนเรือ  
บ่ำย น าท่านเปลีย่นลงเรือเล็ก เพื่อชมความงามของ เส่ินหนี่ซี ตั้งอยูริ่มฝ่ังดา้นใตข้องแม่น ้ าแยงซีเกียง มีแหล่งตน้

ก าเนิดท่ีนครฉงช่ิง อ าเภออู่ซัน เขตกวนตู้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนด้วยกันคือ ตอนต้นสายช่ือกวนตู ้ 
ตอนกลางช่ือจ่ือหยาง  ตอนปลายช่ือเสินหน่ีวซี ซ่ึงไหลลงมาบรรจบรวมกนัท่ีแม่น ้ าแยงซีเกียง มีความยาว
ประมาณ15 กิโลเมตร ทัศนียภาพรอบๆสองฟากฝ่ัง ความใสบริสุทธ์ิของอากาศ   ความเงียบสงบกับ
บรรยากาศ ความเขียวขจีของหมู่พฤกษานานาชนิด เปรียบเสมือนท่านไดเ้ยื้องย่างเขา้สู่แดนสุขาวดี โดยมี
เร่ืองเล่าสืบขานกนัว่าธารน ้ าแห่งน้ีไดมี้มวลหมู่นางฟ้าลงมาเล่นน ้ ากนั อีกทั้งยงัตั้งอยู่ฝ่ังตรงขา้มเทือกเขา
นางฟ้า จึงไดถู้กขนานนามวา่ “ ธารน ้านางฟ้า (เสินหน่ีวซี) ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำบนเรือ  

พบกบักำรเลีย้งอ ำลำจำกกปัตันเรือ และเหล่ำกลำสีเรืออย่ำงอบอุ่น 

 พกับนเรือส ำรำญหรู CENTURY SUN & SKY CRUISE ระดับ 5 ดำว***** 
 

วันท่ีส่ี  ชมทิวทัศน์แม่น ้ำแยงซีเกยีง-ชมเข่ือนซำนเสียต้ำป้ำ(รวมรถกอล์ฟ)-เมืองอีช๋ำง-น่ังรถไฟควำมเร็วสูงกลบัสู่
ฉงช่ิง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำบนเรือ  
เรือจะแล่นผ่านทิวทศัน์ให้ท่านไดช้มความงามตามธรรมชาติของแม่น ้ าแยงซีเกียง จากนั้นน าท่านขึ้นจำก
เรือส ำรำญ  
**รำยกำรนั่งลิฟท์ข้ำมเข่ือนซำนเสียต้ำป้ำไปอีกด้ำนของแม่น ้ำแยงซีเกียง ลิฟท์ดังกล่ำวจะยก
เรือผ่ำนเข่ือนโดยออกแบบให้ยกได้สูง 113 เมตร ใช้เวลำเพียง 40 นำที และสำมำรถรองรับเรือ
โดยสำรท่ีหนักได้มำกสุด 3,000 ตัน ซ่ึงเป็นรำยกำรทัวร์เสริมของทำงเรือส ำหรับไว้บริกำรลูกค้ำ
ที่สนใจ จ ำนวนลูกค้ำต้องเที่ยวครบทั้งคณะทำงเรือจะพำเที่ยวพร้อมกัน สนใจสำมำรถติดต่อ
ช ำระเงิน รำคำ 290 หยวนต่อท่ำน พร้อมค่ำทัวร์ ทั้งนี้ทำงเรำจะได้ด ำเนินกำรจองรอบของตั๋ว
รถไฟจำกอีช๋ำงถึงฉงช่ิงให้เหมำะสมกบัเวลำท่องเที่ยว** 
จากนั้นน าท่านชม เข่ือนยักษ์ อภิมหำโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค ซำนเสียต้ำป้ำ เป็นโครงการท่ีใหญ่โตท่ีสุด
อีกอย่างหน่ึงของจีน นบัตั้งแต่การสร้างก าแพงเมืองจีน มีความยาวทั้งหมด 3,035  เมตร ช่องระบายน ้ ายาว 
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483 เมตร ซ่ึงสามารถเก็บกกัน ้ าไดถึ้ง 39.3 ลา้นลูกบาศก์เมตร ส่วนสันเขื่อนสูง 185 เมตร แบ่งออกเป็น 5 
ส่วนกล่าวคือ 2 ส่วนส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า  ซ่ึงสามารถผลิตพลงังานกระแสไฟฟ้าส่งให้พื้นท่ี 1 ใน 5 
ของประเทศจีน อีก 1 ส่วนส าหรับระบายน ้า และ 2 ส่วนเป็นประตู 
ส าหรับเรือแล่นผ่านโดยแบ่งเป็นเรือท่ีมีระวางขบัน ้ าตั้งแต่ 3,000-10,000ตนั และเรือท่ีมีระวางขบัน ้ าน้อย
กวา่ 3,000 ตนั โดยมีประตูให้เรือแล่นผ่าน 5 ล าดบัชั้นดว้ยกนั และนอกจากใชป้ระโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจ
แลว้ยงัช่วยป้องกนัอุทกภยัสองฝากฝ่ังแม่น ้าแยงซีเกียงอีกดว้ย (รวมรถกอล์ฟ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองอี๋ชำง หรือเรียกย่อๆ วา่ เมืองอ๋ี ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของมณฑล
หูเป่ย และอยู่ปากช่องแคบซีหลิงเสียของแม่น ้ าแยงซีเกียง ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่ากลุ่มนอ้ยท่ีมา
อาศยัอยูร่่วมกนัประมาณ 20 กวา่เผา่ อาทิเช่น เผา่หุย ถู่เจีย  แมนจู  และชาวฮัน่ ฯลฯ  

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ สถำนนีรถไฟ เพื่อเดินทางกลบัสู่ฉงช่ิง ดว้ย รถไฟควำมเร็วสูงขบวนต้งเฉอ ขบวนท่ี D…. 

(บัตรโดยสำรช้ันปกติ) ใช้เวลำประมำณ 4 ช่ัวโมง 30 นำที ถึง เมืองฉงช่ิง ซ่ึงเป็นมหานครท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศจีน และเป็นศูนยก์ลางของการคมนาคมทางบก ทางน ้า และทางอากาศท่ีอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

  หมำยเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงในเมืองจีน ผู้โดยสารจ าเป็นจะต้องดูแลและยกกระเป๋าข้ึน-ลง
สถานีด้วยตัวเอง จึงควรใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักท่ีมีล้อลากขนาดพอสมควร ไม่ใหญ่จนเกินไปเพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็ว ในการเข้า – ออกจากขบวนรถ  และ ห้ามน า มีด ของมีคมทุกชนิด และไฟแช็คเข้า
ไปในขบวนรถ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
     พกัที่ LE MERIDIEN CHONGQING NAN’AN HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว***** 
 

วันท่ีห้ำ สวนสำธำรณะเอ๋อหลงิ-ชมด้ำนนอกมหำศำลำประชำคม-พพิธิภัณฑ์สำมผำเมืองฉงช่ิง-อสิระช้อปป้ิง ถนน
คนเดินเจี่ยฟำงเป่ย-ฉงช่ิง-กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ สวนสำธำรณะเอ๋อหลิง สวนแห่งน้ีตั้งอยู่ท่ีช่องแคบเขาซันหล่ิง ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนคอ

ห่าน จึงไดถู้กขนานนามวา่ “สวนเอ๋อหล่ิง”(สวนคอห่าน) และถือไดว้า่เป็นช่องแคบท่ีมีระยะใกลน้ครฉงช่ิง
มากท่ีสุด ภายในบริเวณสวนประกอบดว้ยสะพานเชือก ศาลาชมวิว ฯลฯ ซ่ึงเป็นสวนท่ีมีบรรยากาศร่มร่ืน 
ธรรมชาติอนังดงาม ใหท้่านเก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก  
จากนั้นน าท่านชม มหำศำลำประชำคม (ชมและเก็บภำพบรรยำกำศด้ำนนอก) ซ่ึงนายเฮดหลงแห่งกองทพั
คอมมิวนิสตริ์เร่ิมสร้างขึ้นภายหลงัการปฏิวติัส าเร็จ ในปี พ.ศ. 2494 จุคนไดก้วา่ 4,000 คน ใชเ้ป็นท่ีประชุม
สภาผูแ้ทน และโรงละครของประชาชน สร้างโดยจ าลองแบบมาจากหอเทียนถานท่ีเมืองปักก่ิง  
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 จากนั้ นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์สำมผำเมืองฉงช่ิง (Three Gorges Museum of China in Chongqing) เป็น

พิพิธภณัฑท่ี์แสดงเก่ียวกบัช่องแคบซานเสีย โดยชั้นท่ี 1 แสดงเก่ียวกบั 3 ช่องแคบแห่งแม่น ้ าแยงซีเกียง ใน
ส่วนชั้นท่ี 2 ชมความเป็นมาของนครฉงช่ิง และชั้นท่ี 3 แสดงเร่ืองราวแห่งการปฎิวติัของชาติจีน  

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...สุกีเ้สฉวน 
บ่ำย น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงย่าน ถนนคนเดินเจี่ยฟำงเป่ย เพื่อเลือกซ้ือสินคา้ราคาถูกมากมาย หรือซ้ือเป็นของฝาก

ส าหรับคนท่ีรักทางบา้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินฉงช่ิง 

16.15 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี  WE 685 (บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
18.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....     

********ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใช้บริกำร*********    
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 
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ล่องเรือส ำรำญหรู แม่น ำ้แยงซีเกยีง  
CENTURY SUN & SKY CRUISE 5 วนั 4 คืน (WE) 

 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น ตั๋วเคร่ืองบินท่ีใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่

สำมำรถเลือกที่น่ังล่วงหน้ำได้  (ท่ำนจะได้รับท่ีน่ังแบบสุ่มเท่ำน้ัน) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัขึ้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ ามนัเพิ่ม

ตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง*รำคำทัวร์นีเ้ช็คภำษีน ้ำมัน ณ วันท่ี 9 พ.ย. 62 เป็นเงิน 1,200 บำท * 
3. ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันท ำกำร รำคำ 1,650 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วันท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,125 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  สัมภาระติดตวัขึ้นเคร่ืองได้ 1 ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนักตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่า

ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อา

ประกันท่ีมีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป 
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัท่ี
มีการตกลงไวก้ับบริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัท ฯ **ท้ังนี้อัตรำเบีย้ประกนัเร่ิมต้นท่ี 330 บำท ขึน้อยู่กับระยะเวลำ
กำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจ
ของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆตามเง่ือนไขใน
กรมธรรมอ์ ั

8. ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงท่ีเป็นชำวไทยเท่ำนั้น!!!  
 
 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เด็กอำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเด่ียว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตั๋ว 

วันท่ี 10-14 มกรำคม 2563 
CENTURY SUN CRUISE 

26,999 บำท 26,999 บำท 8,500 บำท ไม่รับจอยแลนด์ 

วันท่ี 21-25 กุมภำพนัธ์ 2563 
CENTURY SKY CRUISE 

26,999 บำท 26,999 บำท 8,500 บำท ไม่รับจอยแลนด์ 
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อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทิปเท่ำกบัผู้ใหญ่) 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ท่ี

จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกให้กบั
บริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวีซ่ำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 
1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่งส ำเนำ

หนังสือเดินทำง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำรท่ีให้

กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กบัเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิ่ม 
1,125 บาท  (อตัรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน)  

3. ช ำระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เกบ็ค้ำใช้จ่ำยท้ังหมด 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณาเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า    ท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Extra 

Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
 
ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนำดของกรุ๊ปไซค์ จ ำนวนผู้
เดินทำงอำจมีกำรปรับเพิม่ขึน้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอย่างราบร่ืน และ
เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ  ปฏิวติั และอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 



  SHWECKG15 ฉงช่ิง CENTURY SUN & SKY CRUISE 5 วนั 4 คืน (WE)/091119                                     10 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทางบริษทัฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
กรณีย่ืนวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ช ำระค่ำทัวร์หรือมัดจ ำมำแล้ว ทำง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจริง อำทิเช่น ค่ำบริกำรในกำรย่ืนขอวีซ่ำ(ศูนย์ฯเรียกเก็บ) / ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน 
หรือ ค่ำตั๋วเคร่ืองบินและภำษีสนำมบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) ค่ำส่วนต่ำงค่ำทัวร์ในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบ
ตำมจ ำนวน 
 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (ท่ำนท่ีใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสูญหำย 
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำง)  
หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ท้ังส้ิน หรือ กำรขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆในเล่ม  ถ้ำเกิดกำร ช ำรุด 
เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำย หน้ำตรง ถ่ำยจำกร้ำนถ่ำยรูป จ ำนวน 2 ใบ ขนำด 33 มม. X 48 มม. พื้นหลงัสีขำวเท่ำนั้น!!  

ข้อห้ำม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง แขนกุด 
ซีทรู ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดท างาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีด า หรือกรอบแว่นสีด า, 
หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านท่ีประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนงัสือ
เดินทาง  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ท้ังนีก้รณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 
  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
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  เดินทำงพร้อมญำติ   
1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ท้ังนีก้รณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทำงท่ีช่ือเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วีซ่าท่ีศูนยย์ืน่วีซ่าจีนในวนัยืน่วีซ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้

1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต ่ากวา่ 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้ท ำงำนใน
ประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
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3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีท่ีทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,210 บาท 
• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ท่ีเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยขำย) 
ประเทศท่ีไม่สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก 
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอ
แลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู ้
เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการยืน่วีซ่า 

9. เอกสำรทุกอย่ำงต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้ำก่อนย่ืนวีซ่ำ ดังน้ันกรุณำเตรียมเอกสำรพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่ำง น้อย 
10 วันท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของ
สถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่านจะตอ้ง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วี
ซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศ
จีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์
 

** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำงบริษัทฯ 
จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก ** 

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!  เพ่ือประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจีน 
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**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
...................................................................................................................................................................................................
.............รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้ำน.........................................มือถือ.................................. 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
...................................................................................................................................................................................................
............................................................. รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้ำน........................................ 
ช่ือสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน.................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน  / สถำนศึกษำ ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร............................ 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ท่ีถกูต้องท่ีสำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 
กรณีปัจจุบันท่ำน เกษียณแล้ว ต้องกรอกท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำนล่ำสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
...................................................................................................................................................................................................
.......................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................. 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ท่ีถกูต้องท่ีสำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันท่ี....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน.......................ปี................. 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันท่ี....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน.......................ปี................. 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์  
ส ำหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดำ-มำรดำ / ส ำหรับท่ำนท่ีสมรสแล้วให้ระบุช่ือสำมี หรือ ภรรยำ เท่ำนั้น!! 
(ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. บิดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
2. มำรดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สำมี หรือ ภรรยำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
หมำยเหตุ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวก
ภำยหลงั  ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  จึงขออภัยมำ ณ ท่ีนี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด        


