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วันที่ ก าหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

DAY 1 กรุงเทพฯ – เมืองเฉินตู – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก -   
HILTON HOTEL 
(5 ดาว)หรือเทียบเท่า 

DAY 2 
เมืองเฉินตู – เมืองโบราณซงพาน – อุทยานจ่ิว
จ้ายโกว 

   
HILTON HOTEL 
(5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

DAY 3 
อุทยานจ่ิวจ้ายโกว (รถเหมาส่วนตัว) - ชมโชว์
ระบ าทิเบต 

   
HILTON HOTEL 
(5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

DAY 4 
อุทยานจ่ิวจ้ายโกว – อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้า
ขึ้น) – เมืองชวนจู่ซื่อ 

   

CHUANZHU INTERNATIONAL 
HOTEL (5 ดาว ดีที่สุด) หรือ
เทียบเท่า 

DAY 5 
เมืองชวนจู่ซื่อ – อุทยานซงผิงโกว - เมืองเฉินตู – 
ถนนคนเดินชุนซีลู่ 

   
HILTON HOTEL 
(5 ดาว)หรือเทียบเท่า 

DAY 6 วังแพะเขียว  – กรุงเทพฯ     
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โปรแกรมทัวร ์                                               
วันแรก กรุงเทพฯ – เมืองเฉินตู – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก 
07.30 น.    พร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  เคาน์เตอร์ D  

สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอํานวยความ
สะดวก  

10.15 น. นําท่านเหนิฟ้าสู่ เมืองเฉินตู  โดย สายการบินไทย (TG) เท่ียวบินท่ี TG 618  
(พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

14.25 น. ถึง ท่าอากาศยานเมืองเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ําหมิน ใจกลาง
มณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนท่ีอบอุ่น ฤดูหนาวท่ีไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง ประชากร
เมืองเฉินตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นท้ังศูนย์กลางด้าน
การเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมือง นําท่านเดินท่านเดินทางสูท่ี่พัก 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นนําท่านสัมผัสความตื่นเต้นเร้าใจ ของโชว์ประจํา

มณฑลเสฉวน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ซึ่งท่านไม่อยากจะลุกจาก
เก้าอี้เลย โชว์เปลี่ยนหน้ากากท่ีผู้แสดงสะบัดหน้าเพียงครั้ง
เดียวก ็สามารถเปลี่ยนหน้าได้เพียงเสี้ยววินาที เป็นศิลปะของ
คนจีนตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตเทคนิคการแสดงจะถูกปิดเป็น
ความลับและจะถ่ายทอดเฉพาะคนในตระกูลเท่านั้น  
 ที่พัก HILTON HOTEL(5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง  เมืองเฉินตู – เมืองโบราณซงพาน – อุทยานจ่ิวจ้ายโกว 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองโบราณซงพาน อิสระให้ท่านพักผ่อนชม

ทิวทัศน์สองฝั่งทางตามอัธยาศัย (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างทาง 
บ่าย จากนั้นนําท่านแวะชม เมืองโบราณซงพาน เมืองชายแดน

จีน-ทิเบตในสมัยโบราณเป็นเมืองท่ีใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่น
และชาวทิเบต ซึ่งชาวฮั่นนิยมนําใบชา ผ้าแพร เกลือและของ
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ใช้ประจําวันมาแลกเปลี่ยนม้า แกะ ขนแกะ และหนังสัตว์ของชาวทิเบต ผ่านชมก าแพงเมืองซงพาน 
กําแพงโบราณสมัยราชวงศ์หมิง สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง มีพลเมือง 1 แสนกว่าคน ปี ค.ศ. 1933 
ทหารจีนแดงเดินทางไกลผ่านซงพาน นายพลหลิวป๋อเฉิง สาบานผูกมิตรกับหัวหน้าชาวเผ่าทิเบต เชียง 
อิสลาม และได้รับการสนับสนุนและได้ข้ามแดนไปทางภาคเหนือเพื่อต่อต้านชาวญี่ปุ่นท่ีรุกราน 
จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย จนเดินทางถึง อุทยานจ่ิวจ้ายโกว 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร 
 ที่พัก HILTON HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม  อุทยานธารสวรรค์จ่ิวจ้ายโกว (สถานที่ไฮไลท์รวมรถเหมาส่วนตัว) – ชมโชวร์ะบ าทิเบต (ดีที่สดุ)  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม    
 นําท่านสัมผัสธรรมชาติภายใน “จ่ิวจ้ายโกว” โดยรถเหมาส่วนตัวภายในอุทยาน ให้ท่านได้ชม

ธรรมชาติบริสุทธิ์ท่ีได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีโดยไม่
ถูกทําลายด้วยน้ํามือมนุษย์ ทุกสถานท่ีล้วนเป็นความงามท่ี
ธรรมชาติ ได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพท่ีจินตนาการไว้ ของ
เหล่านักกวีท้ังหลาย นําทุกท่านชมความงามของ น้ าตก
ธารไข่มุก หรือ น้ าตกนู่รื่อหลาง น้ําตกธารไข่มุกเป็น
น้ําตกธารหินปูนขนาดใหญ่ท่ีสุดในจิ่วจ้ายโกว เป็นน้ําตก
ธารหินปูน มีรูปทรงเป็นรูปพัด เป็นน้ําตกท่ีไหลผ่านถ้ําลํา
ธารใหญ่ มีสายน้ําท่ีทอดธารลดหลั่นยาวถึง 310 เมตร เป็นน้ําตกท่ีมีความงามราวกับเส้นไข่มุก 
ด้านบนของน้ําตกธารไข่มุกเป็นท่ีราบ สายน้ําไหลลัดเลาะ ลงสู่พื้นด้านล่างเกิดเป็นน้ําตกที่สวยงาม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านชม ทะเลสาบซู่เจ้ิง (Shuzheng Lakes) เป็นทะเลสาบท่ีประกอบไปด้วยทะเลสาบกว่า 19 

ทะเลสาบท่ีมีขนาดน้อยใหญ่ต่างกัน ตั้งอยู่ตามโขดหินเรียงกันมาเป็นขั้นบันได น้ําจะไหลช้าๆ แยก
ออกมาตามโขดหินเป็นหลากหลายสายน้ํา  มองแล้วรู้สึกสบายตา กลุ่มทะเลสาบเหล่านี้ตั้งอยู่
ต่อเนื่องกันเป็นระยะทางกว่า 3,000 เมตร ระดับความสูง
ท่ีตั้งอยู่แตกต่างกันกว่า 100 เมตร นับว่าเป็นกลุ่ม
ทะเลสาบกลุ่มใหญ่แห่งหน่ึงในจ่ิวจ้ายโกว 

 จากนั้นนําท่านชม ทะเลสาบมังกรคู่ อยู่ใกล้กับทะเลสาบ
ประกายไฟ มักมีหงส์และเป็ดแมนดารินมาเล่นน้ํา ท่ี
ทะเลสาบนี้  ชื่อของทะเลสาบนี้มาจากแนวหินปูนก้น
ทะเลสาบท่ีมีรูปร่างเหมือนมังกรสองตัว ตํานานโบราณ
ของชาวธิเบตกล่าวไว้ว่า ในอดีตมีมังกรร้ายสองตัวเข้ามาทําร้ายชาวทิเบตในดินแดนจิ่วจ้ายโกวนี้ โดย
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พ่นลูกเห็บและพายุหิมะมายังหมู่บ้านในท่ีสุดเทพเจ้ากีซา ซึ่งเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวทิเบตได้มา
ปราบมังกรท้ังสองตัวนี ้และล่ามโซ่มังกรท้ังสองนี้ไว้ใต้ทะเลสาบ ตั้งแต่นั้นมาชาวทิเบตในจิ่วจ้ายโกวนี้
ก็อยู่อย่างสงบสุข จากนั้นชม ทะเลสาบยาว เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในจิ่วจ้ายโกว ครอบคลุมพื้นท่ี 
930,000 ตารางเมตร มีต้นสนซีดาร์ท่ัวภูเขาล้อมรอบทะเลสาบ เมื่อมองจากระยะไกลสะท้อนเป็น
ทิวทัศน์อันงดงามเปรียบได้กับพระราชวังหยกในชั้นฟ้า ท่ีด้านข้างของทะเลสาบมีต้นไม้เก่าท่ีเชื่อว่า
เป็นเทพผู้พิทักษ์ทะเลสาบยาว นําท่านชม ทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบไล่ระดับสีฟ้าเขียวอย่าง
สวยงาม สีท่ีเห็นนั้นเกิดจากแคลเซียมคาร์บอเนตและพืชน้ําต่างๆ นอกจากจะมีสีสันสวยงามแล้วยังมี
ความใสสามารถมองเห็นลึกถึงก้นสระ นอกจากนี้หากท่านไปช่วงเช้าในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะได้เห็น
หมอกลงมาคลอเคลียกับยอดภูเขาตัดสะท้อนกับสีน้ํา สามารถเดินวนรอบสระเพื่อชมความงามหรือ
ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย (ทางเดินขึ้น-ลงอุทยานเป็นบันไดปูด้วยไม้และปูนอย่างดีมีศาลาพักเหนื่อยและ
ห้องนํ้าสะอาดไว้บริการ)  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
พิเศษ ! น าท่าน ชมการแสดง โชว์ทิเบต ในโรงละครท่ีทันสมัยภายในโรงแรมตกแต่งในแบบทิเบต 
ชมการแสดงฟ้อนรําอันสวยงามตระการตาชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีอันน่าตื่นตาของชนกลุ่ม
น้อยเผ่าจ้าง (ทิเบต) 
 ที่พัก  HILTON HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

วันที่สี ่  อุทยานจ่ิวจ้ายโกว – อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้าขึ้น) – เมืองชวนจู่ซื่อ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
                นําท่านเดินทางสู่ อุทยานหวงหลง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) 

ข้อแนะน าก่อนขึ้นอุทยานหวงหลง : ท่านควรดูแลสุขภาพร่างกายและพักผ่อนให้เพียงพอ 
เนื่องจากอุทยานหวงหลงอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 4,500 เมตร 

เวลาเดิน พูด แต่ละอิริยาบถควรท าช้าๆค่ะ ไม่ควรเร่งรีบ 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําท่านเข้าสู่ อุทยานหวงหลง ถึง เขตอุทยานหวงหลง 
(นั่งกระเช้าขึ้น) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
เดินชมวิวของ อุทยานมังกรเหลือง(สระมังกรเหลือง) 
ซึ่งเป็นลําธารสายหนึ่งท่ีไหลเรื่อยจากเขาลงสู่แอ่งพื้น
ด้านล่าง ผ่านภูเขาหิมะนานนับพันปี มีลักษณะทาง
ธรรมชาติคือเป็นหินปูน หินปูนเกิดการตกตะกอนเป็น
แอ่งเป็นชั้นตามระดับความสูงของภูเขา หินปูนท้ังเล็ก
และใหญ่กว่า 400 ชั้น แต่ละแอ่งมีความสูงตั้งแต่ 1.5 – 4.5 เมตร ดูเหมือนสระน้ําเล็กๆมากมาย ท่ีมีสี
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เขียวอมฟ้าอ่อนแก่สลับกันอย่างสวยงาม กล่าวกันว่าท่ีนี่เป็นท่ีอยู่ของพญามังกรเหลืองชื่นชมธรรมชาติ
จนถึงเวลาอันสมควร 

 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองชวนจู่ซื่อ เพื่อเข้าสู่ท่ีพัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร   
        ที่พัก CHUANZHU INTERNATIONAL HOTEL (5 ดาว ดีที่สุด) หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า เมืองชวนจู่ซื่อ – อุทยานซงผิงโกว - เมืองเฉินตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ อุทยานซงผิงโกว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) 
 นําท่านชม อุทยานซงผิงโกว มีความสวยงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว และสถาปัตยกรรมโบราณ มีความงาม

เรื่องของธรรมชาติ ทะเลสาบ ใบไม้เปลี่ยนสี ภูเขาหิมะและวิวทิวทัศน์ของภูเขา ภายในอุทยานซงผิง
โกว มี 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์ อุณหภูมิหนาวเย็นตลอดปี มีทะเลสาบยาว(ฉางไห่) 
ทะเลสาบต้นกก (ฟางไห่) ทะเลสาบหินขาว (ไป๋สือไห่) ทะเลสาบไป๋ล่าไห่ ทะเลสาบแห่งความรัก 
ทะเลสาบ 5 สี สระมรกต ทะเลสาบหมึกสีน้ าเงินเข้ม และน้ าตกธารไข่มุก นอกจากนี้ยังมีพืชและ
สมุนไพรเมืองหนาวมากมายและอุดมสมบูรณ์ จนมีฉายาเป็นอาณาจักรแห่งยาสมุนไพร และสัตว์ป่า 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (ระหว่างการเดินทาง) 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที) 
นําท่านเดินท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ มีชื่อเสียงของเฉิงตูเป็น
แหล่งศูนย์รวมช้อปปิ้งของแหล่งวัยรุ่นชื่อดัง และเป็นท่ีตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึง
ห้างสรรพสินค้าชื่อ ดัง เช่น ISETAN และร้านค้ามากมาย อาทิ ZARA, H&M, UNIQLO  

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร     
           ที่พัก  HILTON HOTEL(5 ดาว) หรอืเทียบเท่า 

วันที่หก วังแพะเขียว – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของนครเฉินตู  ถือว่า
เป็นสํานักท่ีใหญ่ท่ีสุดของลัทธิเต๋าในภาคตะวันตกเฉียงใต้ นําท่านชม
สิ่งก่อสร้างสําคัญ มีตําหนักหลินจู่ ตําหนักเฉียนคุน ตําหนักซานซิน ตําหนัก
ถังอ่องและศาลายันต์แปดทิศภายในตําหนักประดิษฐานรูปปั้นเทวดาท่ีคน
จีนนับถือสิ่งท่ีน่าสนใจมากท่ีสุดคือตําหนักซานเซิน  มีแพะทองเหลืองท่ี
ศักดิ์สิทธิ์สองตัวตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เชง ตัวหนึ่งน่าประหลาด
ใจมาก“มีเขาข้างเดียว”  กล่าวว่าอวัยวะส่วนต่างๆ ของแพะ จะมีความ
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เกี่ยวข้องกับสัตว์สิบสองราศี  มีลักษณะดังนี้ มีหูเหมือนหนู  ตาเหมือนไก่ จมูกเหมือนวัว กีบเล็บ
เหมือนเสือ ปากเหมือนกระต่าย  เขาเหมือนมังกร หางเหมือนงู หน้าเหมือนม้า  คอเหมือนลิง หนวด
แพะ ท้องเหมือนหมา ก้นเหมือนหมู ซึ่งคนจีนมีเชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบายอวัยวะส่วนไดของ
ร่างกายให้นํามือไปลูบจับส่วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากอาการป่วยทันที และวังแพะเขียวยังเป็น
สํานักลัทธิเต๋าท่ีระลึกถึงท่านเล่าจ้ือ 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เมนูอาหาร! อาหารสมุนไพรจีน) 

 หลังรับประทานอาหารนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ 
15.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 619 
17.35 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 
 
 

“คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด ส าหรับคุณ” 
 
 
 
 
 
 
 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลบักนัได้ตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผูจั้ด โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 
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วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กมีเตียงเสริม 
(เด็ก 2-11 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กไมม่ีเตียงเสรมิ 

(เด็ก 2-11 ปี) 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

25 – 30 ม.ค 2563 50,900.- 48,900.- 46,900.- 12,000.- 

15 – 20 ก.พ 2563 50,900.- 48,900.- 46,900.- 12,000.- 

20 – 25  มี.ค 2563 50,900.- 48,900.- 46,900.- 12,000.- 

13 – 18  เม.ย 2563 52,900.- 50,900.- 48,900.- 12,000.- 
 

รายการทัวร์นี้  พักโรงแรม 5 ดาว // ไม่รวมทิปไกด์และคนขบัรถ  
ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน  

 
เงื่อนไข    รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีจะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากท่ี
บริษัทฯ ได้รับการสํารอง ท่ีนั่งจากสายการบินและโรงแรมท่ีพักเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีท่ีไม่สามารถไป
เท่ียวตามสถานท่ีท่ีระบุในรายการ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  ทาง
บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้น รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม  
 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเท่ียวบินตามรายการ  
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามท่ีรายการกําหนด  
 ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ  
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  
 น้ําดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน/วัน   
 รถเหมาส่วนตัวในอุทยานจ่ิวจ้ายโกว 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
 ค่าระวางกระเป๋าน้ําหนักเกิน 30 กิโลกรัม   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ   
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบกํากับภาษี)  
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 20 หยวน/วัน/คน 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจของท่าน   

เงื่อนไขการจองวางเงินมัดจําท่านละ 15,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี  
การโอนเงินเข้า บัญชี   

ชื่อบัญช ี ธนาคาร สาขา ประเภท เลขที่บัญชี 

MR. ZHOU ZHIHONG กสิกรไทย เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ออมทรัพย์ 758-2-42304-5 

MR. ZHIHONG ZHOU ไทยพาณิชย์ เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ ออมทรัพย์ 403-422090-1 

 
เงื่อนไขยกเลิก  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน   คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทัวร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน   คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดในทุกกรณี 
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เอกสารการยื่นวซี่าจีน 
1. กรอกใบข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงตามแบบฟอร์มท่ีแนบไว้ในท้ายโปรแกรม 
2. หนังสือเดินทางตัวจริง ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
3. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราประทับ เข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
4. สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาสูติบัตรเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง18 ปี 
5. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่

ใช้สติ๊กเกอร์หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ ** รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านท่ีประสงค์ใช้รูปถ่าย
ข้าราชการในการย่ืนวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง 

6. กรณีผู้เดินทางมีอายุต่ํากว่า 18 ปี ท่ีเดินทางพร้อมบิดา มารดา  ท่านใดท่านหนึ่งหรือ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา 
มารดา ให้ผู้ปกครองออกหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางจากสํานักงานเขต หรือ ที่ว่าการอําเภอ 

7. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ หรือ ใช้บัตร APECในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน 
ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า – ออก ประเทศด้วยตัวเอง วีซ่าและกรุณาดูแลบัตรของท่านเอง 
เพราะหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ในประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

8. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (ส าคัญ) 
8.1 สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชางต่างชาติท่ีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน

ประเทศไทยเท่านั้น 
8.2 สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน 
8.3 หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตัวเอง 
8.4 กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตัวเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานฑูตจีน 

 

***โปรดท าความเข้าใจว่าว่าสถานฑูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียก
ขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต *** 
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แบบฟอร์มข้อมูลใช้ประกอบการยื่นวีซ่าประเทศจีน 
ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต ) ( MISS./ MRS./ MR.) 
NAME..............................................................................SURNAME................................................................... 
สถานภาพโสด แต่งงานหม้าย หย่า   
ชื่อคู่สมรส ( ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)................................................................................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ) 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................
โทรศัพท์มือถือ...................................................... 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่(กรณีเกษียนแล้วให้ลงชื่อและที่อยู่ที่ทํางานเก่าแทน) 
............................................................................................................ตําแหน่งงาน.............................................. 
ที่อยู่สถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
............................................................................................................................................................... ................
.......................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร .............................................. 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
(MISS. / MRS. / MR. ) 
NAME........................................................................................RELATION.......................................................... 

(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทตูจะมีการสุม่
โทรเช็คสอบถามข้อมูลโดยตรงกับตัวท่านเอง) 
หมายเหต ุ
**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง  ท้ังนี้เพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
**   แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 
 


