
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8L84: ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน3คืน 

ดินแดนสวรรค์สามฤดู 7 แดนเทพนิยาย 

มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว 

อุทยานแห่งชาติหวงหลง สมญานาม พิพิธภัณฑ์หินอ่อนของโลก 

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช้อปปิ้ง ถนนจินหลี ,ถนนคนเดินชุนซีลู่ 

เมนูพิเศษ: อาหารเผ่าเจียง,อาหารเสฉวน,อาหารกวางตุ้ง 

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

บินตรงเฉิงตูโดยสายการบิน Lucky Air    **ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว** 

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 



 

 
 

 

 

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ 

 

เด็ก 

อายุ 2-18 ปี 

 

Infant 

อายุ 0-2 ปี 

 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

 

ที่นั่ง 

 

26 ก.พ.-1 มี.ค.63  

 

 

12,888 

 

15,888 

 

 

 

 

 

 

 

Infant 5,000 

ไม่รวมค่าวีซ่า 

 

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-เฉิงต-ูเม่าเสี้ยน-ทะเลสาบเตี๋ยซี-จิ่วจ้ายโกว              อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                                                   

00.15 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู เคาเตอร์เช็คอินสายการ

บิน Lucky Air (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะน าขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทาง

เจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน   

03.20 น. บินลัดฟ้าสู่ เฉิงตู โดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L812 

07.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ศูนย์กลางด้านการเมือง

การทหารและด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ จิ่วจ้ายโกว ระหว่างทางผ่าน เมืองเม่าเสี้ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชม.) ตั้งอยู่ทาง

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าเชียง อีกท้ังยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หมีแพนด้าที่ส าคัญของจีน

อีกแห่งหนึ่ง ระหว่างทางให้ท่านได้ เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทาง 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเดินทางต่อ ระหว่างทางผ่าน ทะเลสาบเตี๋ยซี หรือ เตียซีไห่ เกิดจากแผ่นดินไหวหมูบ้านกว่า 6,000 

หลัง เมื่อปี ค.ศ.1978 จนกลายเป็นทะเลสาบให้ท่านได้ถ่ายภาพกับทะเลสาบและวิวทิวทัศน์ที่งดงาม  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองจิ่วจ้ายโกว ระหว่างทางท่านจะได้ชมความสวยงามที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้นมา ทั้งภูเขา

หิมะ หน้าผาสูงชัน แม่น้ าที่คดเคี้ยว ใบไม้เปลี่ยนสี หากยิ่งเข้าใกล้จิ่วจ้ายโกวมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเห็นใบไม้ 

เปลี่ยนสีได้มากขึ้นเรื่อยๆ จิ่วจ้ายโกวตั้งอยู่ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน แต่เดิมนั้น จิ่วจ้าย

โกวนั้นมีหมู่บ้านชาวทิเบตอยู่ 9 หมู่บ้าน อาศัยอยู่ริมธารน้ าเหล่านี้ เนื่องจากชาวทิเบตนับถือภูเขา ธารน้ า จิ่ว

จ้ายโกว จึงได้รับการเคารพจากชาวทิเบตว่าเป็นขุนเขาธารน้ าอันศักดิ์สิทธิ์ 

ค่่า  ถึง จิ่วจ้ายโกว  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร    

เข้าสู่ที่พัก LIWAN RESORT HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 

วันที่สอง: อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถอุทยาน)                     อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                           

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม    

 น าท่านเดินทางสู่ จิ่วจ้ายโกว เส้นทางนี้จะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่แปลกตาทั้งภูเขาหิมะที่สะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ 

ทัศนียภาพของล าน้ าที่ทอดยาวเป็นแนวคดเค้ียวเมื่อมองลงมาจากมุมสูง ผ่านเส้นทางคดโค้งไปตามขุนเขาและ 



 

 
 

 

โตรกผา ซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ส าคัญในสมัยโบราณ เพราะเป็นเส้นทางที่ศัตรูใช้รุกรานเสฉวน ผ่านยอดเขา

ที่สูงที่สุด ตู้เจียงซาน (เขากุหลาบพันปี) ที่ระดับความสูง 4,200 เมตร ก่อนจะค่อยๆลดระดับลงและคดไปตาม

ทางจนถึง จิ่วจ้ายโกว จากนั้นน าท่านสู่เขต อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (อุทยานธารสวรรค์) น่าท่านเปลี่ยน

ขึ้นรถอุทยาน (รวมค่ารถอุทยานแล้ว) ท่านจะได้สัมผัสและชื่นชมกับ อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบริเวณตอนใต้ของเทือกเขาหมิงซาน ห่างออกไปจากตัวเมืองเฉิงตูราว 500 กิโลเมตร จิ่วไจ้

โกวมีชื่อเสียงด้านความงามแห่งสีสันที่แปลกเปลี่ยนไม่รู้จบ ทะเลสาบผุดขึ้นท่ามกลางหมู่แมกไม้เขียวขจี น้ าใส

เป็นประกายชุ่มฉ่ า ยอดเขาหิมะตัดกับท้องฟ้าสีคราม เกิดเป็นภาพธรรมชาติอันงดงามที่แปรเปลี่ยนไปตาม

ฤดูกาลผลิ ด้วยความสวยงามจึงท าให้อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกวได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ 

ในปีค.ศ. 1992 ชาวธิเบตที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่นี้มีต านานเกี่ยวกับการเกิดของภูมิประเทศ จิ่วจ้ายโกวดังนี้ “ต้า

เกอผู้มีชีวิต อันเป็นอมตะและนางฟ้าอู่นัวเซอโหม่ ที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาลึกนี้ได้ตกหลุมรักซึ่งกันและกัน ต้าเก

อจึงได้ขัดกระจกบานหนึ่งจนวาววับด้วยกระแสลมและหมู่เมฆ และมอบให้กับ อู่นัวเซอโหม่เป็นของก านัล แต่

โชคร้ายที่อู่นัวเซอโหม่ท าหล่นและแตกเป็นชิ้นเล็ก ชิ้นน้อยถึง 108 ชิ้น ซึ่งภายหลังจึงกลายเป็นทะเลสาบทั้ง 

108 แห่งในหุบเขาเก้าหมู่บ้านแห่งนี้” ภายในอาณาบริเวณอุทยานจิ่วจ้ายโกว ประกอบด้วยภูเขาและหุบเขาอัน

สลับซับซ้อน เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีระดับพ้ืนดินที่ลดหลั่นจึงท าให้เกิดแอ่งน้ าน้อยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง 

และกลุ่มน้ าตกใหญ่น้อยรวมถึง 17 กลุ่ม และแม่น้ าซึ่งไหลมาจากหุบเขารวม 5 สาย ท่านจะได้พบกับความ

มหัศจรรย์ของอุทยานแห่งนี้ ชมสภาพของน้ าในทะเลสาบมีสีสันที่พิสดารหลากหลาย ประกอบด้วยฤดู กาลที่

เปลี่ยนแปลงจนท าไห้เกิดสีสันอันมหัศจรรย์จนได้ฉายาว่า “7 แดนเทพนิยาย”  ท่านจะได้ชมความงาม น้่าตก

โน่ยื่อหล่าง สูงจากระดับน้ าทะเล 2,365 เมตร กว้าง 320 เมตร สูง 25 เมตร เป็นน้ าตกหินปูนที่กว้างที่สุดของ

อุทยานจิ่วจ้ายโกว และกว้างที่สุดในประเทศจีน ต่อด้วย ทะเลสาบกระจก สูงจากระดับน้ าทะเล 2,390 เมตร 

น้ าลึกโดยเฉลี่ย 11 เมตร ลึกที่สุด 243 เมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 1.9 แสนตารางเมตร เงาสะท้อนของทะเลสาบ

กระจก เสมือนกระจกบานใหญ่สะท้อนเงาจากท้องฟ้า ท าให้เกิดภาพพิเศษขึ้นมา คือมีปลาว่ายกลางเมฆหมอก 

มีนกบินกลางสายน้ า ริมทะเลสาบมีต้นไม้สองต้นพันกันสูงระฟ้า ท าให้คู่รักนิยมมาถ่ายรูปคู่ที่นี่ เพราะเชื่อกันว่า

จะซื่อสัตย์ต่อความรักตลอดไป  ชม ทะเลสาบแรด เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ เสน่ห์อันน่าประทับใจของ

ทะเลสาบนี้คือ หมู่เมฆและสายหมอกที่สะท้อนทะเลสาบแรดจนแยกไม่ออกว่าส่วนไหนที่เป็นท้องฟ้า ความ

เปลี่ยนแปลงของทั้งเมฆและหมอกในทุก ๆ เช้า ให้ความงดงามที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันอย่างน่าประทับใจ 

นอกจากนี้ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบเดียวที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวล่องเรือยอชต์ได้ ชม ทะเลสาบซู่เจิ้ง เป็น 



 

 
 

 

ทะเลสาบน้อยใหญ่ 19 แห่งไหลลดหลั่นกันลงมาราวขั้นบันได สลับกับแอ่งน้ าและแนวต้นหญ้าสีสดใส  ชม 

ทะเลสาบมังกรคู่ อยู่ใกล้กับทะเลสาบประกายไฟ มักมีหงส์และเป็ดแมนดารินมาเล่นน้ าที่ทะเลสาบนี้ ชื่อของ

ทะเลสาบนี้มาจากแนวหินปูนก้นทะเลสาบที่มีรูปร่างเหมือนมังกรสองตัว ต านานโบราณของชาวธิเบตกล่าวไว้

ว่า ในอดีตมีมังกรร้ายสองตัวเข้ามาท าร้ายชาวธิเบตในดินแดนนี้โดยพ่นลูกเห็บและพายุหิมะมายังหมู่บ้าน  ใน

ที่สุดเทพเจ้ากีซา ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวธิเบตได้มาปราบมังกรทั้งสองตัวนี้ และล่ามโซ่มังกรทั้งสองนี้ไว้

ใต้ทะเลสาบ ตั้งแต่นั้นมาชาวธิเบตในจิ่วจ้ายโกวนี้ก็อยู่อย่างสงบสุขเป็นน้ าตกธารหินปูน มีรูปทรงเป็นรูปพัด 

เป็นน้ าตกที่ไหลผ่านถ้ าล าธารใหญ่ มีสายน้ าที่ทอดธารลดหลั่นยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดสายส่องประกาย

ระยิบระยับเป็นน้ าตกที่มีความงามราวกับเส้นไข่มุก และเคยเป็นจุดที่เคยถ่ายท าภาพยนตร์เรื่องไซอ๋ิว น้ าตกนี้

ถือเป็นน้ าตกที่กว้างทีสุดในจิ่วจ้ายโกว  

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม ทะเลสาบห้าสี สีสันที่สวยงามของน้ านั้นเกิดจากแคลเซียมคาร์บอเนต และบรรดาพืชน้ าชนิดต่างๆ 

ที่เจริญเติบโตอยู่ในทะเลสาบ ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความสวยงาม ท าให้น้ าเป็นสีฟ้าและสีเขียวเท่านั้น หากยังท า

ให้น้ าใสแจ๋วราวกับกระจก นักท่องเที่ยวจึงสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใต้น้ าได้อย่างชัดเจน และยังมองเห็น

วิวทิวทัศน์ที่สวยงามเบื้องหน้าสะท้อนลงบนผิวน้ าจนปรากฏเป็นภาพที่สวยงามแปลกตา ชม ทะเลสาบยาว 

เป็นทะเลสาบที่ใหญ่และกว้างที่สุด ของอุทยานจิ่วจ้ายโกว ระดับน้ าลึกที่สุด 100 กว่าเมตร น้ าในทะเลสาบมา

จากหิมะที่ละลายลงมาจากภูเขา มีต้นสนซีดาร์ขึ้นอยู่บนภูเขารอบๆทะเลสาบ เมื่อมองจากระยะไกลสะท้อน

เป็นทิวทัศน์อันงดงาม ในฤดูหนาวทะเลสาบจะจับตัวแข็งหนาถึง 60 เซนติเมตร จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะส าหรับ

การเล่นสเก็ต  ให้ท่านได้อิสระกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ ากับธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่  



 

 
 

 

หมายเหตุ: ทั้งนี้การท่องเที่ยวในอุทยานนั้นทางไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์จะใช้วิจารณญาณในการน าท่าน

เดินทางตามจุดท่องเที่ยวต่างๆภายในอุทยาน อาจท าให้เก็บบางสถานที่ในอุทยานไม่ครบ ทั้งนี้นขึ้นอยู่กับการ

ใช้ระยะเวลาในแต่ละสถานที่ การรักษาเวลาของคณะลูกทัวร์ และสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง 

 

 

 

 

 

**หากคณะไม่สามารถเดินทางเข้าชมอุทยานจิ่วจ้ายโกวได้ เนื่องจากสภาพอากาศหรือเหตุผลใดๆก็ตาม ทาง

บริษัทฯขอเปลี่ยนเป็นเข้าชม อุทยานซงผิงโกว แทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืน

ค่าธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้น**  

ค่่า   บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร    

เข้าสู่ที่พัก LIWAN RESORT HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน   

  

วันที่สาม: อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-เฉิงต ู  อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) *ค่ากระเช้าท่านละ 120 หยวน 

สามารถติดต่อได้ที่หัวหน้าทัวร์หน้างาน* ให้ท่านได้เดินชมวิวของอุทยานตามเส้นทาง โดยหวงหลงมีขนาด

พ้ืนที่ใหญ่ถึง 1340 ตร.กม. ลักษณะทางภูมิประเทศซับซ้อน องค์ประกอบแปลกประหลาด น่าตื่นตาและน่า

ค้นหา มียอดเขาท่ีปกคลุมด้วยหิมะมากมาย มีพ้ืนที่ที่สูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 5,000 เมตร ประมาณ 7 จุด หวง

หลงมีลักษณะหน้าชั้นของผิวดินส่วนมากเป็นหินอ่อน ไม่ว่าจะเป็น ทะเลสาบ หลุม บ่อ น้ าตก ถ้ า พ้ืนผิวของสิ่ง

เหล่านี้คือหินอ่อน ทีอ่าจมีสีสันหลากหลายแตกต่างกันไป จึงถือว่า หวงหลงเป็นพิพิธภัณฑ์หินอ่อนของโลก  



 

 
 

 

สถานที่ท่องเที่ยวหวงหลงในปัจจุบัน คือพ้ืนที่ในบริเวณธารน้ าหวงหลง ในอาณาบริเวณ 4 ตารางกิโลเมตร แต่

พ้ืนที่นี้ได้มีหินอ่อนเกือบทุกประเภทรวมอยู่ด้วยกัน จนน่าบังเอิญจนท าให้เมื่อมองจากด้านบนลงมาจะเห็นเป็น

เส้นสีทองสายหนึ่ง ดุจมังกรยักษ์ ฝ่าดงภูเขาหิมะก็ไม่ปาน จนได้รับค าเปรียบเปรยว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ประทับ

ของพระแม่แห่งสรวงสวรรค์ บนโลกมนุษย์ 

หมายเหตุ: ณ วันเดินทาง หากไม่สามารถเดินทางไปชมอุทยานหวงหลงได้ เนื่องจากสภาพอากาศ หรือเหตุผล

ใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คืน

ค่าบริการใดๆทั้งสิ้น 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ผ่านเมืองโบราณซงพาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบต ในสมัยโบราณ เป็นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าของชาวฮ่ัน

และชาวธิเบต ซึ่งชาวฮ่ันนิยมน า ใบชา ผ้าแพร เกลือ มาแลกเปลี่ยนม้า แกะ ขนแกะ และหนังสัตว์จากชาว น า

ท่านเดินทางกลับสู่ เฉิงตู (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม.) เป็นเมืองย่อยจังหวัดที่ได้ท าหน้าที่เป็น

เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน มีประชากรราว 10 ล้านคน เป็นหนึ่งในสามของเมืองที่มีประชากรมากที่สุดใน

ภาคตะวันตกของจีน ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตก

เฉียงใต้  

ค่่า   บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร    

เข้าสู่ที ่YAJUE HOTEL (5*) หรือระดับใกล้เคียงกัน    

 

วันที่ส่ี: เฉิงต-ูถนนจินหลี-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ)-ถนนคนเดินชุนซีลู่      Option: สุกี้เสฉวน+โชว์

เปลี่ยนหน้ากาก                                                        อาหารเช้า,เที่ยง,--- 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

แวะนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์ วิจัยทางการแพทย์แผน

โบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีต 

 



 

 
 

 

ถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  

เดินทางสู่ ถนนจินหลี ถนนโบราณที่มีสินค้าให้ท่านช้อปปิ้งได้ทั้งของรับประทาน และของฝากของที่ระลึกเช่น

หน้ากากเฉิงตูเพราะถนนจินหลีนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่แสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากอันโงดังของเมืองเฉิงตู แค่ประตู

ทางเข้าก้อสามารถท าให้ท่านเห็นถึงบรรยากาศแห่งเหมือนเดินในหนังจีนสมัยก่อนได้ เลยทีเดียว ชม ศูนย์

อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ) เมืองตูเจียงเยี่ยน เปิดเมื่อปี 2012 เป็นสถานที่เพาะพันธุ์และบ้านของหมี

แพนด้ากว่าร้อยละ 30 ของแพนด้ายักษ์ทั่วโลก อิสระให้ท่านชมความน่ารักของเหล่าแพนด้าที่ออกมาโชว์

ตัวอย่างใกล้ชิด  

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

แวะร้านหมอนโอโซน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ อาทิ หมอน ผ้าห่ม ที่นอน ฯลฯ แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่อง

ว่ามีค่าอย่างล้ าเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ าค่า เป็นสิริ

มงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ท าให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืน

ยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่าเย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับน าโชค จากนั้นอิสระให้ท่านช้

อปปิ้งตามอัธยาศัย ถนนคนเดินชุนซีลู่ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเฉิงตูเป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดังและเป็น

ที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดังเช่น ISETAN และร้านค้ามากมาย อาทิ 

ZARA, H & M, UNIQLO 

**อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย** 

Option: สุกี้เสฉวน+โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ราคาท่านละ 300 หยวน  

**ติดต่อได้ที่หน้างานกับหัวหน้าทัวร์ หรือ ไกด์ท้องถิ่น** 



 

 
 

 

ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู ท่าอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงตู 

 

วันที่ห้า: เฉิงต-ูท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                                                                           

00.35 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L811 

02.20 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

 

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

สิ่งท่ีลูกค้าจ่าเป็นต้องรับทราบก่อนเดินทาง 

-  เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง 

ก าหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพ้ืนเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, 

นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยว

ทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชม แต่จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็น

หลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆท้ังสิ้น  

 

*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพ้ืนเมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ใน

รายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ร้านละ 3,500 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้

เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง *** 

 

- กรณีเข้าร้านช้อปของจีน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ซึ่งเป็นความเต็มใจของผู้ซื้อใน

สินค้านั้นๆ และ ข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับร้านค้า ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินค้า และคุณภาพ

ของสินค้าทีไ่ม่ได้ตรงตามข้อเสนอของร้านค้า ท่านจ าเป็นต้องตรวจสอบสินค้าก่อนออกจากร้านค้าทุกครั้ง 

 



 

 
 

 

-  ลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและต้องออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม

รายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลัก 

 

หมายเหตุ:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็น

ต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณา

แจ้งบริษัทฯก่อนท่าการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิก

เที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ว

ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)  โปรดเข้าใจและ

รับทราบว่า  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 

 

**ออกเดินทางขั้นต่่า  15ท่าน หากเดินทางต่่ากว่าก่าหนด มีความจ่าเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขอสงวนสิทธ์ใน

การปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้่ามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 

***การนับอายุเด็ก ใช้วัน เดือน ปีเกิด ตามหน้าพาสปอร์ต และวันที่เดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ*** 

 

อัตราค่าบริการรวม  

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

2.ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง) 

3.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ าตามที่ระบุไว้ในรายการ) 

4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์  

5.ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระได้จ านวน1ใบต่อท่าน น้ าหนักไม่เกิน 20 กก. ตามท่ีสายการบินก าหนด 

6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท าไว้

(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ 

และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



 

 
 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม  

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิ

บาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

2.ค่าท าหนังสือเดินทาง (Passport) 

3.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบเดี่ยวทางบริษัทฯยื่นให้      ท่านละ 2,200 บาท **ยื่นแบบเดี่ยว 4 วันท่าการ** 

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

3.1 ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวด่วนทางบริษัทฯยื่นให้        ท่านละ 3,500 บาท **ยื่นแบบเดี่ยว 2 วันท่าการ** 

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

4.ค่าท าหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว 

5.ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ าหนักกระเป๋าเกินท่านต้องช าระค่าน้ าหนัก

กระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามท่ีทางสายการบินเรียกเก็บ 

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

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

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

 

เงื่อนไขในการจอง  มัดจ่าท่านละ 9,500 บาท และช่าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ช าระ

เงินค่ามัดจ าหรือช าระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ

เดินทาง)   

 

การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋ว

เท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการ

เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย

เหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  



 

 
 

 

หมายเหตุ :  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ 

และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่ อการจลาจล , ภั ยธรรมชาติ , การนาสิ่ ง ของผิ ดกฎหมาย  ซึ่ ง อยู่ นอก เหนื อความรั บผิ ดชอบของบริษัท ฯ  

5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ  

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่ เข้าพัก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของแต่ละโรงแรม และไม่

สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง และ

อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน 



 

 
 

 

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

12. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 

13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม 

พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ 

และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหว่าง

การเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 

14. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

 

หมายเหตุ : การขอวีซ่าจีนแบบธรรมดา 4 วันท่าการ  ท่านละ 2,200 บาท         

  การขอวีซ่าจีนแบบด่วน       2 วันท่าการ  ท่านละ 3,500 บาท  

**ไม่นับรวมวันนัดเรียกเก็บเอกสาร** 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศจีน (China) 

กรุณาจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้บริษัทฯ โดยผู้สมัครไม่ต้องแสดงตัวและสแกนลายนิ้วมือ 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุโดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง

ประเทศไทย  ** หากพาสปอร์ตเล่มเก่า เคยได้รับวีซ่าจีน กรุณาถ่ายส าเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และส าเนาหน้าวีซ่าจีน จัดส่ง

ให้กับทางบริษัทฯ ** 

2.รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาวเท่านั้น ขนาด 2x2นิ้ว หรือ 4.5x4.5cm สี่เหลี่ยมจัตุรัส จ่านวนท่านละ 2 ใบ >>รูป

ถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน<< 



 

 
 

 

ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครื่องประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถ่ายต้องเปิดให้เห็น

หน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 

 

 

 

 

 

 

3.เอกสารส่วนตัว 

กรณีเด็กอายุต่ ากว่า18ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและมารดา) 

กรณีเด็กอายุต่ ากว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 

 - ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (ของบิดาและมารดา) 

 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ของบิดาและมารดา) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจาก

มารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับ 



 

 
 

 

ยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตาม

ทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการ

เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค าร้องขอวีซ่า 

บิดา-มารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง 

จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4.เงื่อนไขและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่าหรับยื่นวีซ่าประเทศจีน 

 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจาก

บริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล

ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ้น 

5.กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (ลูกค้าต้องท่าการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตนเอง)  

กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามข้อมูลกับทางบริษัท  

- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทาง

จะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศอินเดียเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 

  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

 

 

 

 



 

 
 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่าประเทศจีน (China) 

ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซ่า 4 วันท าการ 

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

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

2. ที่อยู่ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน 

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

3. ที่อยู่พ านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับส าเนาทะเบียนบ้าน 

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

4.โทรศัพท์มือถือ ...............................  บ้าน ............................  อีเมล์แอดเดรส ................................................ 

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

6.ชื่อ-สกุล คู่สมรส ...................................................... เบอร์โทรศัพท์.......................... อาชีพ........................... 

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

8.ชื่อ-สกุล บิดา .......................................................... เบอร์โทรศัพท์.......................... อาชีพ........................... 

9.ชื่อ-สกุล มารดา .......................................................... เบอร์โทรศัพท์ .......................... อาชีพ........................... 

10.อาชีพปัจจุบัน (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์) ........................................... ต าแหน่ง................................  

     ชื่อ บริษัท/ร้านค้า/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ................................................................................................. 



 

 
 

EXAMPLE 

 

     ที่อยู่ เลขที่ ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ....................................... 

     อ าเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย์ .............. เบอร์โทรศัพท.์.................... 

11.ท่านเคยได้รับวีซ่า ประเทศจีน หรือไม่ 

    ไม่เคย   เคย (โปรดระบุ) ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ................................. ถึงวนัที ่.....................................  

12.ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่า ประเทศจีน หรือไม่ 

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

หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่
คอยให้บริการ และอ่านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น  
** เอกสารเพิ่มเติม ** 

ขอความร่วมมือผู้สมัครผู้สมัครวีซ่าจีน ด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้  

 1.ปริ้นเอกสารใบสมัครวีซ่าจีน หน้าที่4 (Application Chinese visa) 

 

 

      ** ไฟล์เอกสารส าหรับปริ้น อยู่หน้าถัดไป ** 

 2.เซ็นชื่อให้เหมือนกับหน้าพาสปอร์ตเพียง 1 จุดเท่านั้น 

 3.จัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมเอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า รูปถ่าย และพาสปอร์ต 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


