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ทวัรเ์ฉงิต ูจ ิว่จา้ยโกว หวงหลง 5วนั 3คนื 
เฉงิต ูจ ิว่จา้ยโกว ดนิแดนสวรรคส์ามฤด ู7 แดนเทพนยิาย 

มรดกโลกทางธรรมชาต ิอุทยานแหง่ชาตธิารสวรรคจ์ ิว่จา้ยโกว 

อุทยานแหง่ชาตหิวงหลง สมญานาม พพิธิภณัฑห์นิออ่นของโลก 

อสิระชอ้ปป้ิง ถนนจนิหล ี, ถนนคนเดนิชุนซลีู ่ 

เมนูพเิศษเลศิรส: อาหารสมนุไพรจนี,อาหารกวางตุง้ 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว จ ิว่จา้ยโกว 1 คนื,ชวนจซูือ่ 1 คนื,เฉงิต ู1คนื 

บนิตรงเฉงิต ูโดยสายการบนิ Lucky Air 

**คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่เดีย่ว**  
 

 

วนัเดนิทาง 

 

 

ราคาผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก 

อายุ 2-18 ปี 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 

ทีน่ ัง่ 

13-17 ต.ค. 19,888 22,888 4,500 20 

16-20 ต.ค. 19,888 22,888 4,500 20 

20-24 ต.ค. 19,888 22,888 4,500 20 

23-27 ต.ค. 19,888 22,888 4,500 20 

27-31 ต.ค. 19,888 22,888 4,500 20 

30 ต.ค.-3พ.ย. 18,888 21,888 4,500 20 

3-7 พ.ย. 14,888 17,888 4,500 20 

6-10 พ.ย. 14,888 17,888 4,500 20 
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10-14 พ.ย. 13,888 16,888 4,500 20 

13-17 พ.ย. 14,888 17,888 4,500 20 

17-21 พ.ย. 13,888 16,888 4,500 20 

20-24 พ.ย. 14,888 17,888 4,500 20 

24-28 พ.ย. 13,888 16,888 4,500 20 

27 พ.ย.-1 ธ.ค. 14,888 17,888 4,500 20 

1-5 ธ.ค. 13,888 16,888 4,500 20 

4-8 ธ.ค. 14,888 17,888 4,500 20 

8-12 ธ.ค. 14,888 17,888 4,500 20 

11-15 ธ.ค. 14,888 17,888 4,500 20 

15-19 ธ.ค. 14,888 17,888 4,500 20 

18-22 ธ.ค. 14,888 17,888 4,500 20 

22-26 ธ.ค. 14,888 17,888 4,500 20 

25-29 ธ.ค. 15,888 18,888 4,500 20 

29 ธ.ค.-2ม.ค. 19,888 22,888 4,500 20 

 

วนัแรก: ทา่อากาศยานสุวรรณภูม-ิเฉงิต-ู เมา่เซีย่น-เมอืงโบราณซงพาน-จิว่จา้ยโกว  
                                                                                                              อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                   

00.15 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประต ูเคาเตอรเ์ช็คอนิ

สายการบนิ Lucky Air (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที่) กระเป๋าทุกใบ

จะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสาย

การบนิ   

03.20 น. บนิลดัฟ้าสู ่เฉงิต ูโดยสายการบนิ Lucky Air เทีย่วบนิที ่8L812 

07.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิรวงลิว้ นครเฉงิตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ศูนยก์ลาง

ดา้นการเมอืงการทหารและดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้น าทา่นผ่านพธิีการตรวจคนเขา้

เมอืง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางสู่ จิว่จา้ยโกว ระหว่างทางผ่าน เมอืงเมา่เสีย้น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชม.) 

ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงใตป้ระชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าเชยีง อีกทัง้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หมี

แพนดา้ทีส่ าคญัของจนีอกีแห่งหนึง่ ระหว่างทางใหท้า่นได ้เพลดิเพลนิกบัววิทวิทศันต์ลอดสองขา้งทาง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเดนิทางตอ่ ระหว่างทางผ่าน ทะเลสาบเตีย๋ซ ีหรอื เตยีซไีห ่เกดิจากแผ่นดนิไหวหมูบา้นกว่า 

6,000 หลงั เมื่อปี ค.ศ.1978 จนกลายเป็นทะเลสาบใหท้่านไดถ้่ายภาพกับทะเลสาบและววิทวิทัศน์ที่

งดงาม  
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 เดนิทางตอ่ น าทา่น ผา่นเมอืงโบราณซงพาน เมืองชายแดนจนี-ทเิบต ในสมัยโบราณ เป็นเมืองทีใ่ช ้

แลกเปลีย่นสนิคา้ของชาวฮั่นและชาวธเิบต ซึง่ชาวฮั่นนยิมน า ใบชา ผา้แพร เกลอื มาแลกเปลีย่นมา้ 

แกะ ขนแกะ และหนังสตัวจ์ากชาว จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงจ ิว่จา้ยโกว ระหว่างทางทา่นจะไดช้มความ

สวยงามทีธ่รรมชาตไิดร้ังสรรคข์ ึน้มา ทัง้ภเูขาหมิะ หนา้ผาสงูชนั แม่น ้าทีค่ดเคีย้ว ใบไมเ้ปลีย่นส ีหากยิง่

เขา้ใกลจ้ิว่จา้ยโกวมากเท่าไหร่ ก็จะยิง่เห็นใบไม  ้เปลีย่นสไีดม้ากขึน้เรือ่ยๆ จิว่จา้ยโกวตัง้อยู่ ทางภาค

ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน แตเ่ดมินัน้ จิว่จา้ยโกวนัน้มหีมู่บา้นชาวทเิบตอยู่ 9 หมู่บา้น อาศัย

อยู่รมิธารน ้าเหลา่นี้ เนื่องจากชาวทเิบตนับถอืภเูขา ธารน ้า จิว่จา้ยโกว จงึไดร้ับการเคารพจากชาวทเิบต

ว่าเป็นขนุเขาธารน ้าอันศกัดิส์ทิธิ ์

ค า่  ถงึจ ิว่จา้ยโกว  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

เขา้สูท่ ีพ่กั NEWJIUZHAI HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

 วนัทีส่อง: อุทยานแหง่ชาตจิ ิว่จา้ยโกว (รวมรถอุทยาน)                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                            
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

 น าท่านเดนิทางสู่ จิว่จา้ยโกว เสน้ทางนี้จะไดช้มววิทวิทัศน์ทีแ่ปลกตาทัง้ภูเขาหมิะทีส่ะทอ้นกับแสง

พระอาทติย ์ทัศนียภาพของล าน ้าทีท่อดยาวเป็นแนวคดเคีย้วเมือ่มองลงมาจากมุมสงู ผ่านเสน้ทางคด

โคง้ไปตามขุนเขาและโตรกผา ซึง่เสน้ทางนี้เป็นเสน้ทางทีส่ าคัญในสมัยโบราณ เพราะเป็นเสน้ทางที่

ศตัรูใชรุ้กรานเสฉวน ผ่านยอดเขาทีส่งูทีส่ดุ ตูเ้จยีงซาน (เขากหุลาบพันปี) ทีร่ะดบัความสงู 4,200 เมตร 

กอ่นจะคอ่ยๆลดระดบัลงและคดไปตามทางจนถงึ จิว่จา้ยโกว จากนัน้น าทา่นสูเ่ขต อทุยานแหง่ชาตจิ ิว่

จา้ยโกว (อุทยานธารสวรรค)์ น าท่านเปลีย่นขึน้รถอุทยาน (รวมค่ารถอุทยานแลว้) ท่านจะได ้

สมัผัสและชืน่ชมกับ อุทยานแหง่ชาตธิารสวรรคจ์ ิว่จา้ยโกว ซ ึง่เป็นสว่นหนึ่งในบรเิวณตอนใตข้อง

เทอืกเขาหมงิซาน ห่างออกไปจากตวัเมืองเฉงิตูราว 500 กโิลเมตร จิว่ไจโ้กวมีชือ่เสยีงดา้นความงาม

แห่งสสีนัทีแ่ปลกเปลีย่นไม่รูจ้บ ทะเลสาบผุดขึน้ทา่มกลางหมู่แมกไมเ้ขยีวขจี น ้าใสเป็นประกายชุม่ฉ ่า 

ยอดเขาหมิะตดักบัทอ้งฟ้าสคีราม เกดิเป็นภาพธรรมชาตอิันงดงามทีแ่ปรเปลีย่นไปตามฤดกูาลผล ิดว้ย

ความสวยงามจงึท าใหอุ้ทยานแหง่ชาตจิ ิว่ไจโ้กวไดถู้กขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ

ในปีค.ศ. 1992   
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ชาวธเิบตทีอ่าศยัอยู่ในพื้นทีน่ี้มตี านานเกีย่วกบัการเกดิของภูมปิระเทศ จิว่จา้ยโกวดังนี้ “ตา้เกอผูม้ีชวีติ 

อันเป็นอมตะและนางฟ้าอู่นัวเซอโหม่ ทีอ่าศัยอยู่ในเทอืกเขาลกึนี้ไดต้กหลมุรักซึง่กันและกนั ตา้เกอจงึ

ไดข้ดักระจกบานหนึง่จนวาววบัดว้ยกระแสลมและหมู่เมฆ และมอบใหก้บัอู่นัวเซอโหม่เป็นของก านัล แต่

โชครา้ยที่อู่นัวเซอโหม่ท าหล่นและแตกเป็นชิน้เล็ก ช ิน้นอ้ยถงึ 108 ช ิน้ ซ ึง่ภายหลังจงึกลายเป็น

ทะเลสาบทั ้ง 108 แห่งในหุบเขาเกา้หมู่บ า้นแห่งนี้ ” ภายในอาณาบริเวณอุทยานจิ่วจา้ยโกว 

ประกอบดว้ยภูเขาและหุบเขาอันสลบัซับซอ้น เนื่องจากพืน้ทีส่ว่นใหญ่มีระดับพื้นดนิทีล่ดหลั่นจงึท าให ้

เกดิแอ่งน ้านอ้ยใหญ่มากมายถงึ 114 แอ่ง และกลุ่มน ้าตกใหญ่นอ้ยรวมถงึ 17 กลุ่ม และแม่น ้าซ ึง่ไหล

มาจากหุบเขารวม 5 สาย ท่านจะไดพ้บกับความมหัศจรรย์ของอุทยานแห่งนี้ ชมสภาพของน ้าใน

ทะเลสาบมสีสีนัทีพ่สิดารหลากหลาย ประกอบดว้ยฤดกูาลทีเ่ปลีย่นแปลงจนท าไหเ้กดิสสีนัอันมหัศจรรย์

จนไดฉ้ายาว่า “7 แดนเทพนยิาย”  ทา่นจะไดช้มความงาม น า้ตกโนย่ือ่หลา่ง สงูจากระดับน ้าทะเล 

2,365 เมตร กวา้ง 320 เมตร สงู 25 เมตร เป็นน ้าตกหนิปูนที่กวา้งที่สดุของอุทยานจิว่จา้ยโกว และ

กวา้งทีส่ดุในประเทศจีน ตอ่ดว้ย ทะเลสาบกระจก สงูจากระดบัน ้าทะเล 2,390 เมตร น ้าลกึโดยเฉลีย่ 

11 เมตร ลกึที่สุด 243 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1.9 แสนตารางเมตร เงาสะทอ้นของทะเลสาบกระจก 

เสมอืนกระจกบานใหญ่สะทอ้นเงาจากทอ้งฟ้า ท าใหเ้กดิภาพพเิศษขึน้มา คอืมปีลาว่ายกลางเมฆหมอก 

มีนกบนิกลางสายน ้า รมิทะเลสาบมีตน้ไมส้องตน้พันกันสงูระฟ้า ท าใหคู้่รักนยิมมาถ่ายรูปคู่ทีน่ี่ เพราะ

เชือ่กันว่าจะซื่อสตัยต์่อความรักตลอดไป  ชม ทะเลสาบแรด เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ เสน่ห์อันน่า

ประทบัใจของทะเลสาบนี้คอื หมู่เมฆและสายหมอกทีส่ะทอ้นทะเลสาบแรดจนแยกไม่ออกว่าสว่นไหนที่

เป็นทอ้งฟ้า ความเปลีย่นแปลงของทัง้เมฆและหมอกในทุก ๆ เชา้ ใหค้วามงดงามทีแ่ตกต่างกนัไปใน

แต่ละวันอย่างน่าประทับใจ นอกจากนี้ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบเดียวที่อนุญาตใหนั้กท่องเที่ยว

ล่องเรือยอชต์ได  ้ชม ทะเลสาบซู่เจ ิง้ เป็นทะเลสาบนอ้ยใหญ่ 19 แห่งไหลลดหลั่นกันลงมาราว

ขัน้บันได สลับกบัแอ่งน ้าและแนวตน้หญา้สสีดใส ชม ทะเลสาบมงักรคู ่อยู่ใกลก้ับทะเลสาบประกาย

ไฟ มักมีหงสแ์ละเป็ดแมนดารินมาเล่นน ้าที่ทะเลสาบนี้  ชื่อของทะเลสาบนี้มาจากแนวหินปูนกน้

ทะเลสาบทีม่ีรูปร่างเหมอืนมังกรสองตัว ต านานโบราณของชาวธเิบตกลา่วไวว้่า ในอดตีมีมังกรรา้ยสอง

ตวัเขา้มาท ารา้ยชาวธเิบตในดนิแดนนีโ้ดยพ่นลกูเห็บและพายุหมิะมายังหมู่บา้น ในทีส่ดุเทพเจา้กซีา ซึง่

เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวธเิบตไดม้าปราบมังกรทัง้สองตวันี้ และลา่มโซม่ังกรทัง้สองนี้ไวใ้ตท้ะเลสาบ 

ตัง้แต่นั้นมาชาวธเิบตในจิว่จา้ยโกวนี้ก็อยู่อย่างสงบสขุ ชม   เป็นน ้าตกธารหนิปูน มีรูปทรงเป็นรูปพัด 

เป็นน ้าตกที่ไหลผ่านถ ้าล าธารใหญ่ มีสายน ้าที่ทอดธารลดหลั่นยาวถงึ 310 เมตร ไม่ขาดสายส่อง

ประกายระยบิระยับเป็นน ้าตกทีม่คีวามงามราวกบัเสน้ไขมุ่ก และเคยเป็นจุดทีเ่คยถา่ยท าภาพยนตรเ์รือ่ง

ไซอิว๋ น ้าตกนี้ถอืเป็นน ้าตกทีก่วา้งทสีดุในจิว่จา้ยโกว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม ทะเลสาบหา้ส ีสสีันทีส่วยงามของน ้านัน้เกดิจากแคลเซียมคารบ์อเนต และบรรดาพืชน ้า

ชนดิตา่งๆ ทีเ่จรญิเตบิโตอยู่ในทะเลสาบ ซึง่ไม่เพยีงแตส่รา้งความสวยงาม ท าใหน้ ้าเป็นสฟ้ีาและสเีขยีว
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เท่านัน้ หากยังท าใหน้ ้าใสแจ๋วราวกับกระจก นักท่องเที่ยวจงึสามารถมองเห็นสิง่ต่างๆ ที่อยู่ใตน้ ้าได ้

อย่างชัดเจน และยังมองเห็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงามเบื้องหนา้สะทอ้นลงบนผวิน ้าจนปรากฏเป็นภาพที่

สวยงามแปลกตา ชม ทะเลสาบยาว เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่และกวา้งทีส่ดุ ของอุทยานจิว่จา้ยโกว ระดับ

น ้าลกึทีส่ดุ 100 กว่าเมตร น ้าในทะเลสาบมาจากหมิะทีล่ะลายลงมาจากภูเขา มีตน้สนซดีารข์ ึน้อยู่บน

ภเูขารอบๆทะเลสาบ เมือ่มองจากระยะไกลสะทอ้นเป็นทวิทัศนอ์ันงดงาม ในฤดหูนาวทะเลสาบจะจับตัว

แข็งหนาถงึ 60 เซนตเิมตร จงึเป็นสถานทีท่ีเ่หมาะส าหรับการเล่นสเก็ต  ใหท้่านไดอ้สิระกบัการบันทกึ

ถา่ยภาพและดืม่ด า่กบัธรรมชาต ิทีส่วยสดงดงามไดอ้ย่างเต็มที ่ 

หมายเหตุ: ทัง้นี้การทอ่งเทีย่วในอุทยานนัน้ทางไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรจ์ะใชว้จิารณญาณในการ

น าท่านเดนิทางตามจุดท่องเที่ยวต่างๆภายในอุทยาน อาจท าใหเ้ก็บบางสถานที่ในอุทยานไม่ครบ 

ทั ้งนี้ นข ึ้นอยู่ กับ การใช ้

ระยะเวลาในแต่ละสถานที ่

การรักษาเวลาของคณะ

ลูกทัวร ์และสภาพอากาศ 

ณ วันเดนิทาง 

**หากคณะไม่สามารถ

เดนิทางเขา้ชมอุทยานจิว่

จ ้าย โก วได ้ เนื่ อ งจ าก

สภาพอากาศหรือเหตุผล

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯขอ

เป ลี่ ย น เ ป็ น เ ข ้ า ช ม 

อุทยานซงผงิโกว แทน

โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้และไม่มีการคืน

คา่ธรรมเนียมใดๆทัง้ส ิน้**  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

เขา้สูท่ ี ่MINJIANG HAOTING HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    
 

วนัทีส่าม: อุทยานแหง่ชาตหิวงหลง (ไมร่วมคา่กระเชา้ข ึน้-ลง)-เฉงิต ู     อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตหิวงหลง (ไม่รวมค่ากระเชา้ข ึน้-ลง) ใหท้่านไดเ้ดนิชมววิของ

อุทยานตามเสน้ทาง โดยหวงหลงมขีนาดพื้นทีใ่หญ่ถงึ 1340 ตร.กม. ลกัษณะทางภูมปิระเทศซับซอ้น 

องคป์ระกอบแปลกประหลาด น่าตืน่ตาและน่าคน้หา มยีอดเขาทีป่กคลุมดว้ยหมิะมากมาย มีพื้นทีท่ีส่งู

กว่าระดบัน ้าทะเลถงึ 5,000 เมตร ประมาณ 7 จุด หวงหลงมีลกัษณะหนา้ชัน้ของผวิดนิสว่นมากเป็นหนิ

อ่อน ไม่ว่าจะเป็น ทะเลสาบ หลุม บ่อ น ้ าตก ถ ้า พื้นผิวของสิง่เหล่านี้คือหินอ่อน ที่อาจมีสีสัน

หลากหลายแตกตา่งกนัไป จงึถอืว่า หวงหลงเป็นพพิธิภณัฑห์นิออ่นของโลก สถานทีท่อ่งเทีย่วหวง
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หลงในปัจจุบัน คอืพืน้ทีใ่นบรเิวณธารน ้าหวงหลง ในอาณาบรเิวณ 4 ตารางกโิลเมตร แตพ่ืน้ทีน่ี้ไดม้หีนิ

อ่อนเกอืบทุกประเภทรวมอยู่ดว้ยกัน จนน่าบังเอญิจนท าใหเ้มื่อมองจากดา้นบนลงมาจะเห็นเป็นเสน้สี

ทองสายหนึ่ง ดุจมังกรยักษ์ ฝ่าดงภูเขาหมิะก็ไม่ปาน จนไดร้ับค าเปรียบเปรยว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่

ประทบัของพระแม่แห่งสรวงสวรรค ์บนโลกมนุษย ์

หมายเหต:ุ ณ วันเดนิทาง หากไม่สามารถเดนิทางไปชมอุทยานหวงหลงได ้เนื่องจากสภาพอากาศ หรือ
เหตุผลใดๆ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นสถานทีท่่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
และไม่คนืคา่บรกิารใดๆทัง้ส ิน้ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางกลบัสู ่เฉงิตู (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 

6 ชม.) เป็นเมืองย่อยจังหวัดที่ไดท้ าหนา้ที่เป็นเมืองหลวงของ

มณฑลเสฉวน มปีระชากรราว 10 ลา้นคน เป็นหนึง่ในสามของเมอืง

ที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตกของจีน ปัจจุบัน เป็น

ศนูยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร และดา้นการศกึษาของภูมภิาค

ตะวันตกเฉียงใต ้ 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

เขา้สูท่ ี ่ ACME ARGYLE GRAND HOTEL (4*) หรอืระดบั

ใกลเ้คยีงกนั    

 

วนัทีส่ ี:่ ถนนจนิหล-ี Option: อพัเกรด 1มือ้เป็นสุกีเ้สฉวน+โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 
 ถนนคนเดนิชุนซลีู-่สนามบนิเฉงิต ู                                   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 
                                                                                       

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

และนวดผ่อนคลายที่ ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกีย่วกับการแพทยโ์บราณ

ตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบัน การสง่เสรมิการใชส้มุนไพรจีนทีม่มีานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดย
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แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ เดนิทางสู ่ถนนจนิหล ีถนนโบราณทีม่ีสนิคา้ใหท้่านชอ้ปป้ิงไดท้ัง้ของรับประทาน 

และของฝากของที่ระลกึเชน่หนา้กากเฉงิตูเพราะถนนจนิหลีนี้เป็นทีต่ัง้ของสถานที่แสดงโชวเ์ปลี่ยน

หนา้กากอันโงดังของเมืองเฉงิตู แค่ประตูทางเขา้กอ้สามารถท าใหท้่านเห็นถงึบรรยากาศแห่งเหมือน

เดนิในหนังจนีสมัยกอ่นไดเ้ลยทเีดยีว 

Option: อพัเกรด 1มือ้เป็นสกุีเ้สฉวน+ราคา 300 หยวน/ทา่น  

**ตดิตอ่ไดท้ีห่นา้งานกบัหวัหนา้ทวัร ์หรอื ไกดท์อ้งถิน่** 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

แวะ รา้นยางพารา เลือกซื้อผลติภัณฑ์ที่ผลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้ห่ม ที่นอน กระเป๋า 

รองเทา้ ฯลฯ นี้  แวะรา้นชา ใหท้่านชมิชาและเลอืกซือ้ผลติภัณฑจ์ากใบชา จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ป

ป้ิงตามอัธยาศัย ถนนคนเดนิชุนซลีู ่ย่านชอ้ปป้ิงทีม่ีชือ่เสยีงของเฉงิตูเป็นแหล่งศูนยร์วมวัยรุ่นชือ่ดัง

และเป็นทีต่ัง้ของตกึสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถงึหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังเชน่ ISETAN และรา้นคา้

มากมาย อาท ิZARA, H & M, UNIQLO  

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางส ูทา่อากาศยานนานาชาตซิรวงลิว้ นครเฉงิต ู

วนัทีห่า้: เฉงิต-ูทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ                                                                                          
 

00.35 น. บนิลดัฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Lucky Air เทีย่วบนิที ่8L811 

02.20 น. ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
 

 

 

 

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื่องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมืองจีน ทุก

เมือง ก าหนดใหม้ีการ ประชาสมัพันธส์นิคา้พื้นเมืองใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัว
หมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขมุ่ก, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ 
จงึเรียนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กทา่นแวะเขา้ไปชม แต่จะซือ้หรือไม่ซือ้

ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัซือ้ใดๆทัง้ส ิน้  
 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไม่ร่วมเดนิทางตามรายการ หรอืไม่เขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรือรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นรายการทัวร ์ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ต่อลกูคา้ 1 ท่าน โดยไกด์
ทอ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

 
- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ข ึน้อยู่กบัดลุยพนิจิและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของผู ้

ซือ้ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กับรา้นคา้ ดังนัน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ 
และคณุภาพของสนิคา้ทีไ่ม่ไดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจ าเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครัง้ 
 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยู่ต่างจังหวัดและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทวัร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถาม
ทีเ่จา้หนา้ทีก่่อนท าการจองทวัรท์กุครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ 

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 
 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ กรณีท่านต้องซื้อบตัรโดยสารภายในประเทศ เพื่อ

เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจาก

สายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมี

การเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผล

เชงิพาณิชย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบ

และไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
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**ออกเดนิทางข ัน้ต า่  15ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายุเด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอายุ*** 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(BKK) – เฉงิต ู(CTU) – กรงุเทพฯ(BKK)  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค า่ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไดจ้ านวน1ใบตอ่ทา่น น ้าหนักไม่เกนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

6.คา่ประกนัอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิท

ท าไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุ

กรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

2.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

3.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบเดีย่ว  

วซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัท าการ ทา่นละ 2,200 บาท/ วซีา่จนีแบบดว่น 2 วนัท าการ ทา่นละ 3,500 บาท  

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรียกเกบ็ 

6. (6.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

    (6.2) คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ 400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  

7.คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ

8.คา่ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7%และ หกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 9,500 บาท และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การ

ไม่ช าระเงนิค่ามัดจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่่าดว้ยสาเหตุใดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอื

ยกเลกิการเดนิทาง)   

ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบรษิัท รกัยิ้ มทวัร ์ชื่อบญัชี : อรนิทรช์ยำ  บรรเจดิศริ ิ

 ธนำคำรกสิกรไทย  เลขที ่ 760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

   ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขที ่ 405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

    ธนำคำร กรุงเทพ  เลขที ่ 919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนำคำรกรุงไทย เลขที ่ 845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย เลขที ่ 262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนังสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ดิตอ่

กลบัระบุโปรแกรม วนัเดินทำงมำทีไ่ลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / 

rakyimtour2 / 0613934433 / 0818171514 / 0936952758 / suksiritrip   

หรอือีเมลล ์E-Mail:rakyimtour@gmail.com 
 
 



 

-9- 

          

RYRK192062 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ต๋ัว

เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื ค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น

การเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้ส ิน้ เมื่อออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้ม

คณะไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครือ่งบนิไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลกูคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ / 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

แตล่ะโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารตา่งๆไม่วา่กรณีใดๆ

ทัง้ส ิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู

เงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์

(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครอง

ใหล้ะเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมด 

 

หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัท าการ  ทา่นละ 2,200 บาท         

  การขอวซีา่จนีแบบดว่น       2 วนัท าการ  ทา่นละ 3,500 บาท  

**ไมน่บัรวมวนันดัเรยีกเก็บเอกสาร** 
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เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 

กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลายนิว้มอื 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เล่มปัจจุบันทีม่ีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวันหมดอายุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับ

มาถงึประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เลม่เก่า เคยไดร้ับวซี่าจนี กรุณาถา่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์เลม่เกา่ และส าเนาหนา้

วซีา่จนี จัดสง่ใหก้บัทางบรษัิทฯ ** 
 

2.รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาวเทา่น ัน้ ขนาด 2x2นิว้ หรอื 4.5x4.5cm สีเ่หลีย่มจตัรุสั  

จ านวนทา่นละ 2 ใบ >>รูปถา่ยมอีายุไม่เกนิ 3เดอืน<< 

หา้มตกแตง่รูป, หา้มสวมแว่นตา, หา้มใสเ่ครือ่งประดบั, หา้มใสค่อนแทคเลนส,์ หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถา่ยตอ้งเปิด

ใหเ้ห็นหนา้ผาก และเห็นใบหูชดัเจน โดยตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถ่ายช ารดุ และไม่สามารถใชง้านได ้

** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.เอกสารสว่นตวั 
 

กรณีเด็กอายุต า่กว่า18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดงันี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร (ของเด็ก) 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาใบจดทะเบยีนสมรส (ของบดิาและมารดา) 
 

กรณีเด็กอายุต า่กว่า18ปี (บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดงันี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร (ของเด็ก) 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (ของบดิาและมารดา) 
 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ของบดิาและมารดา) 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมีหนังสอื

รับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมีหนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บุตรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับ
บุคคลที่สาม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี่ส านักงานเขต/

อ าเภอตามหลกัฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของทา่น (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) 
โดยมนีายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวัน
นัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยื่นค ารอ้งขอวซี่า บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อ

หนา้เจา้ทีท่ีร่ับยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด
เป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 

4.เง ือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่ประเทศจนี 
 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวซี่า กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยื่นวีซ่าทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 

เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพื่ออนุมัตคิ ารอ้งขอวีซ่า และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ
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กรอกประวัต/ิขอ้มูลสว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูลของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับความ

เป็นจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ข ึน้ 
 
5.กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(ลกูคา้ตอ้งท าการยืน่วซีา่เดีย่วดว้ยตนเอง)  

กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอ้มูลกบัทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เนื่องจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
 

 การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีเป็นการถาวร และถงึแมว้่า

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 
 
 

 
 
 

 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 
ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 4 วันท าการ 

กรุณากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (MR , MRS , MISS , MASTER)   ............................................................................................. 

2. ทีอ่ยู ่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์.............. 

3. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจุบนั กรณไีมต่รงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์.............. 

4.โทรศัพทม์อืถอื ...............................  บา้น ............................  อเีมลแ์อดเดรส ................................................ 

5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)      หยา่รา้ง    หมา้ย           อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ .......... 

6.ชือ่-สกลุ คูส่มรส ...................................................... เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

7.ชือ่-สกลุ บตุร (ถา้ม)ี ................................................. เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

8.ชือ่-สกลุ บดิา .......................................................... เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

9.ชือ่-สกลุ บดิา .......................................................... เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

10.อาชพีปัจจุบัน (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) ........................................... ต าแหน่ง................................  

     ชือ่ บรษัิท/รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย ................................................................................................. 

     ทีอ่ยู ่เลขที ่............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ....................................... 

     อ าเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย ์.............. เบอรโ์ทรศัพท.์.................... 

11.ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่................................. ถงึวันที ่.....................................  

12.ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ เหตผุลทีท่า่นถกูปฎเิสธวซีา่ ..................................................................  
   

                 มตีอ่หนา้หลงั 
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EXAMPLE 

หมายเหต:ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางทีค่อย

ใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  

** เอกสารเพิม่เตมิ ** 

ขอความรว่มมอืผูส้มัครผูส้มัครวซีา่จนี ด าเนนิการเพิม่เตมิ ดงันี ้  

 1.ปริน้เอกสารใบสมัครวซีา่จนี หนา้ที4่ (Application Chinese visa) 

 

 

 

 

  

      ** ไฟลเ์อกสารส าหรับปริน้ อยูห่นา้ถัดไป ** 

 2.เซน็ชือ่ใหเ้หมอืนกบัหนา้พาสปอรต์เพยีง 1 จุดเทา่นัน้ 

 3.จัดสง่ใหบ้รษัิทฯ พรอ้มเอกสารทีใ่ชย้ืน่วซีา่ รปูถา่ย และพาสปอรต์ 
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