
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8L84: ทัวร์เฉิงต ูจิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน3คืน 

ดินแดนสวรรค์สามฤดู 7 แดนเทพนิยาย 

มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์จ่ิวจา้ยโกว 

อุทยานแห่งชาติหวงหลง สมญานาม พิพิธภัณฑ์หินอ่อนของโลก 

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช้อปปิ้ง ถนนจินหลี ,ถนนคนเดินชุนซลีู ่

เมนูพิเศษ: อาหารเผ่าเจยีง,อาหารเสฉวน,อาหารกวางตุ้ง 

พัก รร. ระดับ 4-5 ดาว จ่ิวจ้ายโกว 2 คืน, เฉิงตู 1คืน 

บินตรงเฉิงตโูดยสายการบิน Lucky Air    **ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซา่เดี่ยว** 

 

 

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ ่

 

เด็ก 

อายุ 2-18 ปี 

 

Infant 

อายุ 0-2 ปี 

 

พักเด่ียวเพ่ิม 

 

ท่ีนั่ง 

 

26 ก.พ.-1 มี.ค.63  

 

 

12,888 

 

15,888 

 

 

 

Infant 5,000 

ไม่รวมค่าวีซา่ 

 

3,500 

 

20 

 

11-15 มี.ค.63 

 

13,888 

 

16,888 

 

3,500 

 

20 

     



25-29 มี.ค.63 13,888 16,888 3,500 20 

 

8-12 เม.ย.63 

 

16,888 

 

19,888 

 

3,500 

 

20 

 

12-16 เม.ย.63 

 

17,888 

 

20,888 

 

3,500 

 

20 

 

29 เม.ย.-3 พ.ค.63 

 

15,888 

 

18,888 

 

3,500 

 

20 

 

13-17 พ.ค.63 

 

13,888 

 

16,888 

 

3,500 

 

20 

 

27-31 พ.ค.63 

 

13,888 

 

16,888 

 

3,500 

 

20 

 

17-21 มิ.ย.63 

 

13,888 

 

16,888 

 

3,500 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

วันแรก: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-เฉิงตู-เมา่เสี้ยน-ทะเลสาบเตี๋ยซี-จิ่วจ้ายโกว              

     อาหารเช้า,เท่ียง,เย็น                                                                                                                   

 

00.15 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศช้ัน 4 ประต ูเคาเตอร์เช็คอินสายการบิน Lucky 

Air (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำข้ันตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบิน

ด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน   

03.20 น. บินลัดฟ้าสู่ เฉิงต ูโดยสายการบิน Lucky Air เท่ียวบินที่ 8L812 

07.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ศูนย์กลางด้านการเมืองการทหาร

และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 



 นำท่านเดินทางสู ่ จิ่วจ้ายโกว ระหว่างทางผ่าน เมืองเม่าเสี ้ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชม.) ตั ้งอยู่ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าเชียง อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุหมีแพนด้าที่สำคัญของจีนอีกแห่งหนึ่ง 

ระหว่างทางให้ท่านได้ เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทาง 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 นำท่านเดินทางต่อ ระหว่างทางผ่าน ทะเลสาบเตี๋ยซี หรือ เตียซีไห่ เกิดจากแผ่นดินไหวหมูบ้านกว่า 6,000 หลัง เมื่อปี 

ค.ศ.1978 จนกลายเป็นทะเลสาบให้ท่านได้ถ่ายภาพกับทะเลสาบและวิวทิวทัศน์ที่งดงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองจิ่วจ้ายโกว ระหว่างทางท่านจะได้ชมความสวยงามที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ข้ึนมา ทั้งภูเขาหิมะ หน้า

ผาสูงชัน แม่น้ำที่คดเค้ียว ใบไม้เปลี่ยนสี หากยิ่งเข้าใกล้จิ่วจ้ายโกวมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเห็นใบไม้ เปลี่ยนสีได้มากข้ึนเรื่อยๆ 

จิ่วจ้ายโกวตั้งอยู่ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน แต่เดิมนั้น จิ่วจ้ายโกวนั้นมีหมู่บ้านชาวทิเบตอยู่ 9 

หมู่บ้าน อาศัยอยู่ริมธารน้ำเหล่าน้ี เนื่องจากชาวทิเบตนับถือภูเขา ธารน้ำ จิ่วจ้ายโกว จึงได้รับการเคารพจากชาวทิเบตว่า

เป็นขุนเขาธารน้ำอันศักดิ์สิทธ์ิ 

ค่ำ  ถึง จิ่วจ้ายโกว  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    

เข้าสู่ท่ีพัก LIWAN RESORT HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน 

วันท่ีสอง: อุทยานแห่งชาติจ่ิวจ้ายโกว (รวมรถอุทยาน)    อาหารเช้า,เท่ียง,เย็น                                                                                                   

                   

 

 

 

 

 



เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม    

 นำท่านเดินทางสู่ จิ่วจ้ายโกว เส้นทางนี้จะได้ชมวิวทิวทัศน์ที ่แปลกตาทั้งภูเขาหิมะที ่สะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ 

ทัศนียภาพของลำน้ำที่ทอดยาวเป็นแนวคดเค้ียวเมื่อมองลงมาจากมุมสูง ผ่านเส้นทางคดโค้งไปตามขุนเขาและโตรกผา ซึ่ง

เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สำคัญในสมัยโบราณ เพราะเป็นเส้นทางที่ศัตรูใช้รุกรานเสฉวน ผ่านยอดเขาที่สูงที่สุด ตู้เจียงซาน 

(เขากุหลาบพันปี) ที่ระดับความสูง 4,200 เมตร ก่อนจะค่อยๆลดระดับลงและคดไปตามทางจนถึง จิ่วจ้ายโกว จากนั้นนำ

ท่านสู่เขต อุทยานแห่งชาติจ่ิวจ้ายโกว (อุทยานธารสวรรค์) นำท่านเปลี่ยนขึ้นรถอุทยาน (รวมค่ารถอุทยานแล้ว) ท่าน

จะไดส้ัมผัสและช่ืนชมกับ อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์จ่ิวจ้ายโกว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบริเวณตอนใต้ของเทือกเขาหมิงซาน 

ห่างออกไปจากตัวเมืองเฉิงตูราว 500 กิโลเมตร จิ ่วไจ้โกวมีชื ่อเสียงด้านความงามแห่งสีสันที ่แปลกเปลี่ยน ไม่รู้จบ 

ทะเลสาบผุดขึ้นท่ามกลางหมู่แมกไม้เขียวขจี น้ำใสเป็นประกายชุ่มฉ่ำ ยอดเขาหิมะตัดกับท้องฟ้าสีคราม เกิดเป็นภาพ

ธรรมชาติอันงดงามที่แปรเปลีย่นไปตามฤดูกาลผล ิด้วยความสวยงามจึงทำให้อุทยานแห่งชาติจ่ิวไจ้โกวได้ถูกขึ้นทะเบยีน

เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปีค.ศ. 1992 ชาวธิเบตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มีตำนานเกี่ยวกับการเกิดของภูมิประเทศ จิ่ว

จ้ายโกวดังนี้ “ต้าเกอผู้มีชีวิต อันเป็นอมตะและนางฟ้าอู่นัวเซอโหม่ ที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาลึกนี้ได้ตกหลุมรักซึ่งกันและกัน 

ต้าเกอจึงได้ขัดกระจกบานหนึ่งจนวาววับด้วยกระแสลมและหมู่เมฆ และมอบให้กับอู่นัวเซอโหม่เปน็ของกำนัล แต่โชคร้าย

ที่อู่นัวเซอโหม่ทำหล่นและแตกเป็นช้ินเล็ก ช้ินน้อยถึง 108 ช้ิน ซึ่งภายหลังจึงกลายเป็นทะเลสาบทั้ง 108 แห่งในหุบเขา

เก้าหมู่บ้านแห่งนี้” ภายในอาณาบริเวณอุทยานจิ่วจ้ายโกว ประกอบด้วยภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อน เนื่องจากพื้นที่

ส่วนใหญ่มีระดับพื้นดินที่ลดหลั่นจึงทำให้เกิดแอ่งน้ำน้อยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุ่มน้ำตกใหญ่น้อยรวมถึง 17 

กลุ่ม และแม่น้ำซึ่งไหลมาจากหุบเขารวม 5 สาย ท่านจะได้พบกับความมหัศจรรย์ของอุทยานแห่งนี้ ชมสภาพของน้ำใน

ทะเลสาบมีสีสันที่พสิดารหลากหลาย ประกอบด้วยฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงจนทำไห้เกิดสีสนัอันมหัศจรรย์จนได้ฉายาว่า “7 

แดนเทพนิยาย”  ท่านจะได้ชมความงาม น้ำตกโน่ยื่อหล่าง สูงจากระดับน้ำทะเล 2,365 เมตร กว้าง 320 เมตร สูง 25 

เมตร เป็นน้ำตกหินปูนที่กว้างที่สุดของอุทยานจิ่วจ้ายโกว และกว้างที่สุดในประเทศจีน ต่อด้วย ทะเลสาบกระจก สูงจาก

ระดับน้ำทะเล 2,390 เมตร น้ำลึกโดยเฉลี่ย 11 เมตร ลึกที่สุด 243 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1.9 แสนตารางเมตร เงา

สะท้อนของทะเลสาบกระจก เสมือนกระจกบานใหญ่สะท้อนเงาจากท้องฟ้า ทำให้เกิดภาพพิเศษขึ้นมา คือมีปลาว่าย

กลางเมฆหมอก มีนกบินกลางสายน้ำ ริมทะเลสาบมีต้นไม้สองต้นพันกันสงูระฟ้า ทำให้คู่รักนิยมมาถ่ายรูปคู่ที่นี่ เพราะเช่ือ

กันว่าจะซื่อสัตย์ต่อความรักตลอดไป  ชม ทะเลสาบแรด เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ เสน่ห์อันน่าประทับใจของทะเลสาบนี้

คือ หมู่เมฆและสายหมอกที่สะท้อนทะเลสาบแรดจนแยกไม่ออกว่าส่วนไหนที่เป็นท้องฟ้า ความเปลี่ยนแปลงของทั้งเมฆ

และหมอกในทุก ๆ เช้า ให้ความงดงามที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันอย่างน่าประทับใจ นอกจากนี้ทะเลสาบแรดเป็น

ทะเลสาบเดียวที่อนุญาตให้นักทอ่งเที่ยวล่องเรอืยอชต์ได้ ชม ทะเลสาบซู่เจิ้ง เป็นทะเลสาบน้อยใหญ ่19 แห่งไหลลดหลัน่

กันลงมาราวข้ันบันได สลับกับแอ่งน้ำและแนวต้นหญ้าสีสดใส ชม ทะเลสาบมังกรคู่ อยู่ใกล้กับทะเลสาบประกายไฟ มักมี

หงส์และเป็ดแมนดารินมาเล่นน้ำที่ทะเลสาบนี้ ช่ือของทะเลสาบนี้มาจากแนวหินปูนก้นทะเลสาบที่มีรูปร่างเหมือนมังกร

สองตัว ตำนานโบราณของชาวธิเบตกล่าวไว้ว่า ในอดีตมีมังกรร้ายสองตัวเข้ามาทำร้ายชาวธิเบตในดินแดนนี้โดยพ่น



ลูกเห็บและพายุหิมะมายังหมู่บ้าน ในที่สุดเทพเจ้ากีซา ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวธิเบตได้มาปราบมังกรทั้งสองตัวนี้ 

และล่ามโซ่มังกรทั้งสองนี้ไว้ใต้ทะเลสาบ ตั้งแต่นั้นมาชาวธิเบตในจิ่วจ้ายโกวนี้ก็อยู่อย่างสงบสุขเป็นน้ำตกธารหินปูน มี

รูปทรงเป็นรูปพัด เป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่ มีสายน้ำที่ทอดธารลดหลั่นยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดสายส่อง

ประกายระยิบระยับเป็นน้ำตกที่มีความงามราวกับเส้นไข่มุก และเคยเป็นจุดที่เคยถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องไซอิ๋ว น้ำตกนี้ถือ

เป็นน้ำตกที่กว้างทีสุดในจิ่วจ้ายโกว  

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านชม ทะเลสาบห้าสี สีสันที ่สวยงามของน้ำนั ้นเกิดจากแคลเซียมคาร์บอเนต และบรรดาพืชน้ำชนิดต่างๆ ที่

เจริญเติบโตอยู่ในทะเลสาบ ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความสวยงาม ทำให้น้ำเป็นสีฟ้าและสีเขียวเท่านั้น หากยังทำให้น้ำใสแจ๋ว

ราวกับกระจก นักท่องเที่ยวจึงสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใต้น้ำได้อย่างชัดเจน และยังมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

เบื้องหน้าสะท้อนลงบนผิวน้ำจนปรากฏเป็นภาพที่ 

สวยงามแปลกตา ชม ทะเลสาบยาว เป็นทะเลสาบที่ใหญ่และกว้างที่สุด ของอุทยานจิ่วจ้ายโกว ระดับน้ำลึกที่สุด 100 

กว่าเมตร น้ำในทะเลสาบมาจากหิมะที่ละลายลงมาจากภูเขา มีต้นสนซีดาร์ข้ึนอยู่บนภูเขารอบๆทะเลสาบ เมื่อมองจาก

ระยะไกลสะท้อนเป็นทิวทัศน์อันงดงาม ในฤดูหนาวทะเลสาบจะจับตัวแข็งหนาถึง 60 เซนติเมตร จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะ

สำหรับการเล่นสเก็ต  ให้ท่านได้อิสระกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่  

หมายเหตุ: ทั้งนี้การท่องเที่ยวในอุทยานนั้นทางไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์จะใช้วิจารณญาณในการนำท่านเดินทางตาม

จุดท่องเที่ยวต่างๆภายในอุทยาน อาจทำให้เก็บบางสถานที่ในอุทยานไม่ครบ ทั้งนี้นขึ้นอยู่กับการใช้ระยะเวลาในแตล่ะ

สถานที่ การรักษาเวลาของคณะลูกทัวร์ และสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง 

 

 

 

 

 

 



**หากคณะไม่สามารถเดินทางเข้าชมอุทยานจิ่วจ้ายโกวได้ เนื่องจากสภาพอากาศหรือเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯขอ

เปลี่ยนเป็นเข้าชม อุทยานซงผิงโกว แทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น**  

ค่ำ   บริการอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร    

เข้าสู่ท่ีพัก LIWAN RESORT HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน    

วันท่ีสาม: อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)-ผา่นชมเมืองโบราณซงพาน-เฉิงต ู        

       อาหารเชา้,เท่ียง,เย็น  

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมค่ากระเช้าข้ึน-ลง) *ค่ากระเช้าท่านละ 120 หยวน สามารถติดต่อ

ได้ท่ีหัวหน้าทัวร์หน้างาน* ให้ท่านได้เดินชมวิวของอุทยานตามเส้นทาง โดยหวงหลงมีขนาดพื้นที่ใหญ่ถึง 1340 ตร.กม. 

ลักษณะทางภูมิประเทศซับซ้อน องค์ประกอบแปลกประหลาด น่าตื่นตาและน่าค้นหา มียอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ

มากมาย มีพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 5,000 เมตร ประมาณ 7 จุด หวงหลงมีลักษณะหน้าช้ันของผิวดินส่วนมากเป็น

หินอ่อน ไม่ว่าจะเป็น ทะเลสาบ หลุม บ่อ น้ำตก ถ้ำ พื้นผิวของสิ่งเหล่าน้ีคือหินอ่อน ที่อาจมีสีสันหลากหลายแตกต่างกัน

ไป จึงถือว่า หวงหลงเป็นพิพิธภัณฑ์หินอ่อนของโลก สถานที่ท่องเที่ยวหวงหลงในปัจจุบัน คือพื้นที่ในบริเวณธารน้ำหวง

หลง ในอาณาบริเวณ 4 ตารางกิโลเมตร แต่พื้นที่นี้ได้มีหินอ่อนเกือบทุกประเภทรวมอยู่ด้วยกัน จนน่าบังเอิญจนทำให้เมื่อ

มองจากด้านบนลงมาจะเห็นเป็นเส้นสีทองสายหนึ่ง ดุจมังกรยักษ์ ฝ่าดงภูเขาหิมะก็ไม่ปาน จนได้รับคำเปรียบเปรยว่า

สถานที่แห่งนี้เป็นที่ประทับของพระแม่แห่งสรวงสวรรค์ บนโลกมนุษย์ 

หมายเหตุ: ณ วันเดินทาง หากไม่สามารถเดินทางไปชมอุทยานหวงหลงได้ เนื่องจากสภาพอากาศ หรือเหตุผลใดๆ ทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ผ่านเมืองโบราณซงพาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบต ในสมัยโบราณ เป็นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าของชาวฮั่นและชาวธิ

เบต ซึ่งชาวฮั่นนิยมนำ ใบชา ผ้าแพร เกลือ มาแลกเปลี่ยนม้า แกะ ขนแกะ และหนังสัตว์จากชาว นำท่านเดินทางกลับสู่ 

เฉิงต ู(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม.) เป็นเมืองย่อยจังหวัดที่ได้ทำหน้าที่เปน็เมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน มี

ประชากรราว 10 ล้านคน เป็นหนึ่งในสามของเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตกของจีน ปัจจุบันเป็นศูนย์กลาง

ด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้  

ค่ำ   บริการอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร    

เข้าสู่ท่ี YAJUE HOTEL (5*) หรือระดับใกล้เคยีงกัน    

 

 



วันท่ีสี่: เฉิงต-ูถนนจินหลี-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ)-ถนนคนเดินชุนซีลู่      Option: สุกี้เสฉวน+โชว์เปลีย่น

หน้ากาก  อาหารเช้า,เท่ียง,--- 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

แวะนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแตอ่ดีตถึงปัจจุบัน 

การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญ  

เดินทางสู่ ถนนจินหลี ถนนโบราณที่มีสินค้าให้ท่านช้อปปิง้ได้ทั้งของรับประทาน และของฝากของที่ระลกึเช่นหน้ากากเฉิง

ตูเพราะถนนจินหลีนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่แสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากอันโงดังของเมือง

เฉิงตู แค่ประตูทางเข้าก้อสามารถทำให้ท่านเหน็ถึงบรรยากาศแห่งเหมอืนเดินในหนงั

จีนสมัยก่อนได้เลยทีเดียว ชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ) เมืองตเูจียง

เยี่ยน เปิดเมื่อปี 2012 เป็นสถานที่เพาะพันธ์ุและบ้านของหมีแพนด้ากว่าร้อยละ 30 

ของแพนด้ายักษ์ทั่วโลก อิสระให้ท่านชมความน่ารักของเหล่าแพนด้าที่ออกมาโชว์

ตัวอย่างใกล้ชิด  

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

แวะร้านหมอนโอโซน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ อาทิ หมอน ผ้าห่ม ที่

นอน ฯลฯ แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ำเลิศ

ยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยก

เป็นอัญมณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทำให้ชีวิต

เจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งค่ัง โชคดี อายุ

ยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่าเย้า ซึ่ง

เป ็นเคร ื ่องประดับนำโชค จากนั ้นอิสระให้ท ่านช้อปปิ ้งตาม

อัธยาศัย ถนนคนเดินชุนซีลู่ ย่านช้อปปิ้งที่มีช่ือเสียงของเฉิงตูเป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นช่ือดังและเปน็ที่ตั้งของตึกสงูรปูทรง

ทันสมัยมากมาย รวมถึงห้างสรรพสินค้าช่ือดังเช่น ISETAN และร้านค้ามากมาย อาทิ ZARA, H & M, UNIQLO 

**อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย** 



Option: สุกี้เสฉวน+โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ราคาท่านละ 300 หยวน  

**ติดต่อได้ท่ีหน้างานกับหัวหน้าทัวร์ หรือ ไกด์ท้องถิ่น** 

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู ท่าอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงตู 

วันท่ีห้า: เฉิงต-ูท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                                                                           

 

00.35 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Lucky Air เท่ียวบินที่ 8L811 

02.20 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

 

****************************  

สิ่งท่ีลูกค้าจำเป็นต้องรับทราบก่อนเดินทาง 

-  เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มี

การ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักทอ่งเทีย่วทั่วไปได้รู้จักในนามของรา้นรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้า

ไหม, ผีชิว ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรฐับาลทุก

ร้านจำเป็นต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชม แต่จะซื้อหรือไม่ซื้อข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น  

 

*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรฐับาลร้านใดๆกต็ามที่ระบุไว้ในรายการทวัร์ ไม่

ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ร้านละ 3,500 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถ่ินจะเป็นผู้เก็บเงนิจากลกูค้าโดยตรง 

*** 

 

- กรณีเข้าร้านช้อปของจีน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ซึ่งเป็นความเต็มใจของผู้ซื้อในสินคา้นั้นๆ 

และ ข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับร้านค้า ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินค้า และคุณภาพของสินค้าที่ไม่ได้ตรงตาม

ข้อเสนอของร้านค้า ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบสินค้าก่อนออกจากร้านค้าทุกครั้ง 

 

-  ลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและต้องออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทำ

การจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทกุหน้า และทุกบรรทัด เนือ่งจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่

ขายเป็นหลัก 

 

หมายเหตุ:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาท่ีสนามบินดอนเมือง 
กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทำการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน 
มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือ
ความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)  โปรดเข้าใจและรับทราบว่า  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ
และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 



**ออกเดินทางขั้นต่ำ  15ท่าน หากเดินทางต่ำกว่ากำหนด มีความจำเป็นท่ีต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 

***การนับอายุเด็ก ใช้วัน เดือน ปีเกิด ตามหน้าพาสปอร์ต และวันท่ีเดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ*** 

อัตราค่าบริการรวม  

1.ค่าต๋ัวเครื่องบินไปกลบั กรุงเทพฯ(BKK) – เฉิงตู (CTU) – กรุงเทพฯ(BKK)  

2.ค่าโรงแรมที่พกั (พักหอ้งละ  2 ท่าน หากพกั 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสรมิเตียงสปริง) 

3.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) 

4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์  

5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระได้จำนวน1ใบต่อท่าน น้ำหนกัไม่เกิน 20 กก. ตามทีส่ายการบินกำหนด 

6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้(ไม่

ครอบคลุมถึงสขุภาพ การเจบ็ไข้ไดป้่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มกีารตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสรจ็ และมี

เอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

อัตราค่าบริการไม่รวม  

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครือ่งดื่มที่สัง่เพิม่ ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร  

ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

2.ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport) 

3.ค่าวีซา่ท่องเท่ียวจีนแบบเดี่ยวทางบรษิัทฯยื่นให้      ท่านละ 2,200 บาท **ยื่นแบบเดีย่ว 4 วันทำการ** 

--(ค่าวีซ่าเดี่ยว1,700+ค่าบริการในการยื่น 500) ไม่รวมเกบ็เอกสาร-- 

3.1 ค่าวีซ่าจนีแบบเดี่ยวด่วนทางบริษัทฯยื่นให้        ท่านละ 3,500 บาท **ยื่นแบบเดี่ยว 2 วันทำการ** 

--(ค่าวีซ่าเดี่ยวแบบด่วน 3,000+ค่าบริการในการยื่น 500) ไม่รวมเก็บเอกสาร-- 

4.ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว 

5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระทีห่นักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับ

สายการบินโดยตรงตามทีท่างสายการบินเรียกเก็บ 

6. (6.1) ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน  

    (6.2) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  400 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผูใ้หญ่)  

7.ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาค่าทัวร์ปกติ 

 



เง่ือนไขในการจอง  มัดจำท่านละ 9,500 บาท และชำระสว่นท่ีเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ

หรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลกิการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 

การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ันต๋ัวเครื่องบนิเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่าน

ตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่

สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  

 

หมายเหตุ :  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลกูค้าและบรษัิท ฯ และเมื่อท่าน

ตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคา่บริการขึน้ในกรณีท่ีมผีู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแหง่เพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอ่นวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้าอันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรบัเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

6. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว 

โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย

อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่ เข้าพัก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของแต่ละโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7  วันก่อนการเดินทาง และอาจมี

ค่าบริการเพิ่มเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิในการให้คำสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอีำนาจของ

ผู้จัดกำกับเท่านั้น  

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดนิทางไม่ผา่นการ

พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน



เนื่องมาจากการกระทำทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 

ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบรกิารต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

12. บริการน้ำดืม่ท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 

13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรบัความคุ้มครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตจุากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ. 

การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลมุถึง สขุภาพ การเจบ็ไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือ

ว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท 

ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 

14. เมือ่ท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้

ระบุไว้ทั้งหมด 

 

 

หมายเหตุ : การขอวีซา่จีนแบบธรรมดา 4 วันทำการ  ท่านละ 2,200 บาท         

  การขอวีซ่าจีนแบบด่วน       2 วันทำการ  ท่านละ 3,500 บาท  

**ไม่นับรวมวันนัดเรยีกเก็บเอกสาร** 

 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศจีน (China) 

กรุณาจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้บริษัทฯ โดยผู้สมัครไม่ต้องแสดงตัวและสแกนลายนิ้วมือ 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุโดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** 

หากพาสปอร์ตเล่มเก่า เคยได้รับวีซ่าจีน กรุณาถ่ายสำเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และสำเนาหน้าวีซ่าจีน จัดส่งให้กับทางบริษัทฯ ** 

 

2.รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาวเท่านั้น ขนาด 2x2น้ิว หรือ 4.5x4.5cm สี่เหลี่ยมจัตุรัส  

จำนวนท่านละ 2 ใบ >>รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน<< 

ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครื่องประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถ่ายต้องเปิดให้เห็นหน้าผาก 

และเห็นใบหูชัดเจน โดยต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายชำรุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.เอกสารส่วนตัว 

 

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม ดังนี้ 

 - สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 

 - สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและมารดา) 

 

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม ดังนี ้

 - สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 

 - สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า/สำเนาใบมรณะบัตร (ของบิดาและมารดา) 

 - สำเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ของบิดาและมารดา) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สำเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตร

เดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดียว จะต้องมีหนังสือรบัรองยินยอมให้บตุรเดินทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ได้

เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดนิทาง

ให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่สำนักงานเขต/อำเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน ( พร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ต/

สำเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง

ตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคำร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จำเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสาร

ต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจ

ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

 

4.เง่ือนไขและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลสำหรับยื่นวีซ่าประเทศจีน 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสำหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจากบริษัทฯ 

ต้องนำส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติคำร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัคร

ได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลา

ดำเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ้น 



5.กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (ลูกค้าต้องทำการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตนเอง)  

กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามข้อมูลกับทางบริษัท  

- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไป

แสดงตนที่สถานทูตจีน 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศอินเดียเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวี

ซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ชำระไปแล้วทุกกรณี 

  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสำหรับยื่นวีซ่าประเทศจีน (China) 

ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาวีซ่า 4 วันทำการ 

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

1. ช่ือ - นามสกุล (MR , MRS , MISS , MASTER)   ............................................................................................. 

2. ที่อยู่ ตามสำเนาทะเบียนบ้าน 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย์............... 

3. ที่อยู่พำนักปจัจบุัน กรณีไม่ตรงกบัสำเนาทะเบียนบ้าน 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย์............... 

4.โทรศัพทม์ือถือ ...............................  บ้าน ............................  อีเมล์แอดเดรส ................................................ 

5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบียน)      หย่าร้าง    หม้าย           อื่นๆ (โปรดระบุ) .......... 

6.ช่ือ-สกุล คู่สมรส ...................................................... เบอรโ์ทรศัพท์.......................... อาชีพ........................... 

7.ช่ือ-สกุล บุตร (ถ้ามี) ................................................. เบอร์โทรศัพท์.......................... อาชีพ........................... 

8.ช่ือ-สกุล บิดา .......................................................... เบอรโ์ทรศัพท์.......................... อาชีพ........................... 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



EXAMPLE 

9.ช่ือ-สกุล มารดา .......................................................... เบอร์โทรศัพท์.......................... อาชีพ........................... 

10.อาชีพปัจจบุัน (กรุณากรอกข้อมลูให้ครบถ้วนสมบูรณ์) ........................................... ตำแหนง่................................  

     ช่ือ บริษัท/ร้านค้า/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ................................................................................................. 

     ที่อยู ่เลขที่ ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตำบล/แขวง ....................................... 

     อำเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย์ .............. เบอร์โทรศัพท์..................... 

11.ท่านเคยได้รับวีซ่า ประเทศจีน หรอืไม ่

    ไม่เคย   เคย (โปรดระบุ) ใช้ได้ต้ังแต่วันที่ ................................. ถึงวันที่ .....................................  

12.ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่า ประเทศจีน หรือไม ่

    ไม่เคย   เคย (โปรดระบุ) เหตุผลที่ท่านถูกปฎิเสธวีซ่า ..................................................................  

 

  

หมายเหต:ุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บรษัิทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้สิ้น ทัง้นี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่คอยใหบ้ริการ 

และอำนวยความสะดวกให้แกผู่เ้ดินทางเท่านั้น  

** เอกสารเพ่ิมเตมิ ** 

ขอความร่วมมือผูส้มัครผูส้มัครวีซ่าจีน ดำเนินการเพิ่มเตมิ ดังนี้  

 1.ปริ้นเอกสารใบสมัครวีซ่าจีน หน้าที่4 (Application Chinese visa) 

 

 

 

 

 

      ** ไฟล์เอกสารสำหรบัปริ้น อยู่หน้าถัดไป ** 



 2.เซ็นช่ือให้เหมือนกับหน้าพาสปอร์ตเพียง 1 จุดเท่านั้น 

 3.จัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมเอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า รูปถ่าย และพาสปอร์ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


