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PCN02-CA เฉงิต ูจิว่จา้ยโกว หวงหลง ไมล่งรา้นรัฐบาล 6D 5N (CA) 

 ชมความงาม จิว่จา้ยโกว อทุยานธารสวรรค ์

 ชมอทุยานหวงหลง มรดกโลกทางธรรมชาต ิ

 ชมชว่งทีส่วยทีส่ดุ ฤดใูบไมเ้ปลีย่นส ี

 ชมความนา่รกัของหมแีพนดา้ 

 ชมโชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 

 เดนิชม ถนนโบราณจนิหลี ่ถนนชุนซลีู ่

 พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 4 ดาว ทกุคนื !!!! 

 ทวัรไ์มล่งรา้นรฐับาลเลย !!! 

 ราคาทวัร ์รวมคา่วซีา่กรุป๊แลว้ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-เฉงิต ู(  : 18.20-22.40) CA472
  

✈ 
Holiday Inn Express 

 4* Stars or Similar

2 
เฉงิต ู– ผา่นชมทะเลสาบเตีย๋ซไีห ่– ผา่นชมเมอืงโบราณ

 ซงพาน - เขตอทุยานแหง่ชาตจิ ิว่จา้ยโกว

   Celebrity Hotel 

 4* Stars or Similar

3  อทุยานแหง่ชาตจิ ิว่จา้ยโกว (รวมรถเวยีนในอทุยาน)
   Celebrity Hotel 

 4* Stars or Similar

4 
อุทยานแหง่ชาตจิ ิว่จา้ยโกว – อุทยานแหง่ชาตหิวงหลง 

(รวมคา่กระเชา้ขาขึน้  ) - ตเูจยีงเยีย่น

   Holiday Center 

 4* Stars or Similar

5 
ตเูจยีงเยีย่น – เฉงิต ู- ศนูยห์มแีพนดา้ (รวมรถแบตเตอรี)่ 

 – ถนนชุนซลีู ่– โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก (รวมคา่โชว)์

  
 

 Holiday Inn Express 

 4* Stars or Similar

6 
ถนนโบราณจนิหลี ่– เฉงิต ู- กรุงเทพฯ (CA471 : 14.55-

 17.05)

    

การนัต ี

15 คนออก

เดนิทาง !!! 
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เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามหากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง และขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ

อนัเนือ่งมาจาก หากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้

เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่สายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น

เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่

รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั

ในความไมส่ะดวก 
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ก าหนดการเดนิทาง ตลุาคม - พฤศจกิายน 2562 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิซวงหลงิ เฉงิต ู

 คณะพรอ้มกันที ่15.00 น. ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหวา่งประเทศ) ชัน้ 4 ประต ู9 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

บรเิวณ ISLAND-U โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกสายการบนิ AIR CHINA (CA) 

ใหก้ับทา่น 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 ออกเดนิทางสู ่18.20 น. โดยเมอืงเฉงิต ู เทีย่วบนิที ่สายการบนิ Air China CA472 (มบีรกิารอาหารและ

 เครือ่งดืม่บนเครือ่ง)

 เดนิทางถงึ 22.40 น.  เมอืงหลวงของมณฑลเสฉวนและมปีระชากรหนาแน่นสนามบนิซวงหลงิ นครเฉงิตู

ทีส่ดุของประเทศจนี หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

  เวลาทีจ่นีเร็วกวา่ไทย 1 ช ัว่โมง กรณุาปรบัเวลาของทา่น เพือ่ใหต้รงตามเวลานดัหมาย

  จากนัน้ น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

  ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ทีพ่กั Holiday Inn Express Hotel  
 

วนัที ่2 เฉิงตู – ผ่านชมทะเลสาบเตีย๋ซีไห่ – ผ่านชมเมอืงโบราณซงพาน - เขต

อทุยานแหง่ชาตจิ ิว่จา้ยโกว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ จิว่จา้ยโกว ระหว่างทาง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง) ผ่านชม 

 ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ผีวิน ้าราบเรยีบขาวใส ดจุกระจกเงา ตามต านานทีเ่ลา่ขานทะเลสาบเตีย๋ซไีห่

กันมาวา่ ทะเลสาบแห่งนี้เกดิจากแผ่นดนิไหว ท าใหห้มู่บา้นทัง้หมู่บา้นจมอันตรธานหายไปทันท ี

และความงามทีเ่ห็นอยูน่ีเ้ป็นความงามทีเ่กดิจากความหายนะ 

จากนัน้เดนิทาง ระหวา่งทางท่านจะไดช้มธรรมชาตแิละความงามผา่นชม เมอืงโบราณซงพาน 

ของ สมัยเมือ่ 70 ปีทีแ่ลว้ไดเ้กดิสงครามเหลา่บรรดาทหารจนีแดงหนีมาตามทุง่หญา้ชวนจูซ่ ือ่ 

เสน้ทางผา่นทุง่หญา้อันสวยงามเพือ่เป็นการระลกึถงึทหารจนีแดง 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางต่อ ท่านจะไดพ้บกับความงดงามของ ผ่านเขตอุทยานแห่งชาตจิ ิว่จา้ยโกว 

เสน้ทางทีท่า่นจะไดช้มทวิทัศนท์ีแ่ปลกตาทัง้ภเูขาทีส่ะทอ้นกับแสงพระอาทติย ์ทัศนียภาพของล า
น ้าหมงิเจียงทอดยาวเป็นแนวคดเคีย้วเมื่อมองจากที่สูง ผ่านเสน้ทางคดโคง้ไปตามขุนเขาและ
โตรกผา ซึง่เสน้ทางนี้เป็นเสน้ทางส าคัญในสมัยโบราณ เพราะเป็นเสน้ทางทีศ่ัตรูใชรุ้กราน เสฉวน 
ตัง้แต่รัฐฉิน ก๊กโจโฉ หรอืพรรคคอมมวินสิต ์ผ่านยอดเขาทีสู่งทีสุ่ด ตูเ้จยีงซาน ที่ระดับความสูง 
4,200 เมตร กอ่นจะคอ่ยๆ ลดระดับลง และเลีย้วลดไปตามทาง 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

ทีพั่ก  ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL 
 

วนัที ่3 อทุยานแหง่ชาตจิ ิว่จา้ยโกว (รวมรถเวยีนในอทุยาน) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตจิ ิว่จา้ยโกว เพือ่ชม แหลง่มรดก(รวมรถเหมาเวยีนในอทุยาน) 

โลกทางธรรมชาตธิารสวรรค ์“จิว่จา้ยโกว” ซึง่ตัง้อยู่ที ่อ าเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑล
เสฉวน หา่งจากตัวเมอืงเฉงิตปูระมาณ 500 กโิลเมตร และอยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 2,500 เมตร 
มอีาณาบรเิวณถงึ 148,260 เอเคอร ์ใหท้่านสัมผัสกับความงาม ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ใหเ้ป็นมรดก
โลกเมือ่ 14 ธันวาคมปี ค.ศ.1992 อทุยานแหง่ชาตจิิว่จา้ยโกวดนิแดนทีธ่รรมชาตไิดเ้นรมติประดจุ
ดั่งแดนสวรรค ์อุทยานจิว่จา้ยโกวไดพั้ฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตมิเีนื้อที่ 40 ตาราง
กโิลเมตร มชีนชาตจัิง้ ทัง้หมดเกา้หมูบ่า้น ฉะนัน้จงึไดช้ือ่วา่ จิว่จา้ยโกว มแีมน่ ้าล าธาร มทีะเลสาบ
ใหญน่อ้ยมากมายหลายรอ้ยกวา่แหง่ ซึง่ชาวทอ้งถิน่เรยีกวา่ลกูทะเล น ้าในทะเลสาบใสสะอาดและ
สวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะทอ้นภาพของภูเขาและป่าดงดบิทอ้งฟ้าเป็นสีคราม สัมผัส
ธรรมชาตบิรสิุทธิท์ี่ไดรั้บการดูแลรักษาไวเ้ป็นอย่างด ีโดยไม่ถูกท าลายดว้ยน ้ามอืมนุษย ์ซึง่ทุก
สถานทีล่ว้นเป็นความงามที่ธรรมชาตไิดบ้รรจงสรา้งไวไ้ดด้ั่งภาพวาดในจนิตนาการของเหล่ากวี

ทัง้หลาย น าท่านชมความงาม เริม่ตัง้แต่ สงูจากระดับน ้าทะเล 2,365 เมตร น า้ตกโนย่ ือ่หลา่ง 

กวา้ง 320 เมตร สงู 25 เมตร และกวา้งเป็นน า้ตกหนิปูนทีก่วา้งทีส่ดุของอุทยานจิว่จา้ยโกว 

ทีส่ดุในประเทศจนี จากนัน้ชม ใหท้่านไดอ้สิระกับการบันทกึถ่ายภาพและดืม่หมูท่ะเลสาบซูเ่จ ิน้ 

ด า่กับธรรมชาต ิทีส่วยสดงดงามไดอ้ยา่งเต็มที ่

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหารภายในอทุยาน 
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น าท่านชม ซึง่ชือ่ของทะเลสาบนี้มาจากแนวหนิปูนกน้ทะเลสาบที่มีรูปร่างทะเลสาบมงักรคู่ 

เหมือนมังกรสองตัว จากนั้นน าท่านชม ทะเลสาบยาว ยาวกว่า 7 ใหญ่ทีสุ่ดในจิว่จา้ยโกว 

กโิลเมตรอยูท่า่มกลางขนุเขาในบรรยากาศทีเ่งยีบสงบแตง่ดงาม ชม เป็นทะเลสาบทะเลสาบหา้ส ี

ทีม่สีขีองน ้าแปลกตาโดยเฉพาะเมือ่ยามแสงอาทติยต์กกระทบพืน้น ้า สขีองน ้าในทะเลสาบจะเปลง่
ประกายเป็นสรีุง้ดงูดงาม 

***โปรดทราบ !! หมายเหต:ุ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเขา้ชมอทุยานจิว่จา้ยโกวได ้อันเนื่องมาจาก

ประกาศของทางอทุยาน โดยยดึถอืตามประกาศของทางอทุยานเป็นส าคัญ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ ทั้งนี้จะค านึงถึง

ผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ *** 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

ซือ้ทวัรเ์สรมิ ชม โชวท์เิบต การแสดงวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงามตระการตา ในโรงละครที่

ตกแตง่ดว้ยแสงสใีนแบบทเิบต ***ถา้ท่านใดสนใจซือ้โชวเ์พิม่ ราคาโชวท์่านละ 120 หยวน แจง้

ไกด ์หรอื หัวหนา้ทัวรล์ว่งหนา้ เพือ่ประสานงานการจองใหก้ับลกูคา้*** 

ทีพั่ก  ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL  
 

วนัที ่4 อุทยานแหง่ชาตจิ ิว่จา้ยโกว – อุทยานแหง่ชาตหิวงหลง (รวมคา่กระเชา้ขา

ขึน้) - ตเูจยีงเยีย่น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ แหลง่มรดกโลกทางธรรมชาต ิน าท่านชมความงามอทุยานแหง่ชาตหิวงหลง 

ของอุทยานทีม่ลี าธารน ้าไหลมาจากยอดเขาที่ถูกปกคลุมดว้ยหมิะตลอดทัง้ปี ซึง่เป็นสายน ้าที่มี
สว่นผสมของหนิปนู เมือ่ไหลลงสูท่ีร่าบก่อเกดิเป็นแอ่งน ้าขนาดใหญ่นอ้ย ท าใหห้นิปูนตกตะกอน
เกาะตัวกันเป็นแอ่งเล็กใหญ่มากมาย น ้าใสเรียบเหมอืนกระจกที่สะทอ้นภาพทอ้งฟ้า ภูเขาและ

ตน้ไม ้  (ราคารวมคา่กระเชา้ขาขึน้ แตข่าลงเดนิทางเทา้ตามเสน้ทางทีท่างอทุยานสรา้งไว)้

 เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย ทาง*** ในกรณีทีช่มอุทยานแหง่ชาตหิวงหลงไมไ่ด้

บรษัิทขอเปลีย่นโปรแกรมเป็น น าท่านเดนิทางสู ่ ตัง้อยู่ทางตะวันตกของอุทยานโหมวหนโีกว 

อ าเภอซงพาน ภายในหมู่บา้นโหมวหนีโกว มพีืน้ที ่160 ตร.กม. อยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 2 ,800 
เมตร จดุทีส่งูสดุสงูถงึ 4,070 เมตร อณุหภมูเิฉลีย่ตลอดทัง้ปีอยูท่ี ่4 องศา องคป์ระกอบส าคัญของ
ทวิทัศนค์อื ภเูขา ถ ้า ป่า ทะเลสาบ ทะเลสาบใหญน่อ้ยมคีวามงดงามสามารถทีจ่ะประชันกับจิว่จา้ย
โกวได ้สว่นน ้าตกก็สามารถประชนักับหวงหลงได*้** 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตเูจยีงเยีย่น ตามเสน้ทางทีค่ดเคีย้ว(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6  ชัว่โมง) 

ลัดเลาะไปตามไหลเ่ขาทีค่อ่ยๆสงูชันขึน้ ระหวา่งทางผา่นชมตน้ก าเนดิของแมน่ ้าหมงิเจยีง ซึง่เป็น
แมน่ ้าทีไ่หลจากทางเหนอืของมณฑลเสฉวนลงสูท่ศิใตไ้ปบรรจบกันทีม่ณฑลยนูาน และเป็นแมน่ ้า
สายส าคัญของจีนในดา้นคมนาคม เกษตรกรรม และยังสรา้งความงามใหก้ับธรรมชาตไิดอ้ย่าง
สมบรูณ์แบบ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

ทีพั่ก  ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ Holiday Center 
 

 

 

 

วนัที ่5 ตูเจยีงเยีย่น – เฉงิตู - ศูนยห์มแีพนดา้ (รวมรถแบตเตอรี)่ – ถนนชุนซลีู ่– 

โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก (รวมคา่โชว)์ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงเฉงิต ู ระหวา่งทางท่านจะได ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

เพลดิเพลนิกับธรรมชาตสิองขา้งทางที่งดงาม น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยห์มแีพนดา้ (รวมรถ

แบตเตอรี)่ ทีน่ี่มหีมแีพนดา้กวา่ 20 ตัว หมแีพนดา้เป็นสัตวส์งวนหายากมกี าเนดิในมณฑลเสฉวน  

มีลูกยากเพราะอุณหภูมใินร่างกายที่พรอ้มจะตัง้ทอ้งมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครัง้ละ
ประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพยีงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมแีพนดา้ คอื ไผ่
ลกูศร รัฐบาลจนีไดใ้ชห้มแีพนดา้เป็นสือ่การผกูมติรไมตรกีับประเทศตา่งๆ 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่ ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ตา่ง ๆ มากมาย ทัง้  แบรนด์ถนนคนเดนิชุนซลีู ่

ตา่งประเทศ และในประเทศ อาท ิเสือ้ผา้, รองเทา้, เครือ่งหนัง, กระเป๋าเดนิทาง, นาฬกิา, เกมส,์ 

ของทีร่ะลกึตา่งๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 
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น าท่านชม โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก ทีใ่ชศ้ลิปะพรอ้มความสามารถในการเปลีย่นหนา้กากแต่ละฉาก 

ภายในเสีย้ววนิาที โดยที่ไม่สามารถจับตาไดทั้น เป็นการแสดงที่สงวนและสบืทอดกันมาภายใน

ตระกลู หลายชัว่อายคุน ไมถ่า่ยทอดใหบ้คุคลภายนอกท่ัวไป 

  ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ทีพ่กั Holiday Inn Express Hotel  
 
 

 

วนัที ่6 ถนนโบราณจนิหลี ่– สนามบนิเฉงิต ู- สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง เป็นถนนคนเดนิทีรั่กษาบรรยากาศสมัยโบราณถนนโบราณจนิหลี ่

ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิซวงหลงิ นครเฉงิต ูเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่14.55 น. สายการบนิ Air China CA471 

   (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)

 ถงึ โดยสวสัดภิาพ 17.05 น. สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

 
 

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิสวุรรณภมูใินวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจ าหน่ายสนิคา้ประเภทขนม ของฝากของไกดท์อ้งถิน่หรอืหัวหนา้ทัวรเ์ป็นกจิกรรมสว่นตัวทีไ่มไ่ด ้หมายเหต.ุ.. 

เกีย่วขอ้งกับบรษัิททัวรแ์ตป่ระการใด การอดุหนุนสนิคา้เป็นไปตามความสมัครใจและความพงึพอใจของท่าน  หาก
เกดิกรณีสนิคา้ทีไ่ดรั้บไม่ตรงกับทีส่ั่งไว ้หรอืจ านวนสนิคา้ไม่ตรงกับทสีั่ง หรอืไม่ไดรั้บความสะดวก กรุณาตดิต่อ
ไกดผ์ูข้ายโดยตรง หรอืผา่นหัวหนา้ทัวรเ์ท่านัน้  บรษัิทฯ ไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใด ๆ กับการจ าหน่ายขนมบนรถของ
ไกดแ์ละหัวหนา้ทัวรทั์ง้ส ิน้  ทางบรษัิทฯ ของสงวนสทิธิใ์นการรับเปลีย่นหรอืคนืสนิคา้แทนไกดท์อ้งถิน่ในทกุกรณี 
 

เง ือ่นไขและราคา ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมาย

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

***หากมกีารจองต ัว๋ภายใน กรณุาแจง้ใหท้ราบกอ่นจองทกุคร ัง้ 

(มฉิะน ัน้ทางเราจะไมร่บัผดิชอบหากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ)*** 

 

ส าค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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อตัราคา่บรกิาร (ราคาตอ่ทา่น) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ2-18 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว  

จา่ยเพิม่ 

18 - 23 ตลุาคม 2562 35,999.- 35,999.- 6,900.- 
30 ตลุาคม – 4 พฤศจกิายน 2562 34,999.- 34,999.- 6,900.- 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PCN02-CA เฉงิต ูจิว่จา้ยโกว หวงหลง ไมล่งรา้นรัฐบาล 6D 5N (CA) 

 

 
 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 
 คา่ตั วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด และ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่  
 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( หอ้งพักได ้2 ท่าน ในกรณีที่เดนิทางดว้ยกัน 3 ท่าน ทางโรงแรมจัด

หอ้งพักใหท้า่นแบบ 2 เตยีงและมเีตยีงเสรมิใหท้า่น 1 เตยีง ) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ายการทัวรร์ะบ ุ
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามทีร่ายการทัวรร์ะบ ุ
 คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามทีร่ายการระบ ุ

  คา่วซีา่จนี ปกต ิ5 วนัท าการ (ผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย)  

ตอ้ง**กรณียืน่ดว่น 2 วนัท าการ ช าระคา่สว่นตา่งเพิม่ 1,500 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื) 

ไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถกูยกเลกิทันท ีไมส่ามารถน าไปใชก้ับการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้ 
กรณียกเลกิเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี 

 ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง  คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า 
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

 น ้าหนักสัมภาระ สัมภาระตดิตัวขึน้เครื่องได ้1 ชิน้ ต่อท่าน ท่านละไม่เกนิ 23 กโิลกรมั จ านวน 1 ใบ  

น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม, คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

  คา่บรกิารดงักลา่วขา้งตน้ เป็นคา่บรกิารเฉพาะผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นชาวไทยเทา่น ัน้!!! 

 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 
 คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ เครือ่งดืม่ คา่อาหาร คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
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  กรุณาเตรยีมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ รวม 300 หยวน หรอื 1,500 บาท ตอ่คน (เด็กช าระทปิเท่า

ผูใ้หญ)่ ไมร่วมคา่ของหวัหนา้ทวัร ์คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยใหต้ามความพงึพอใจ 

 ค่า VAT 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงนิที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่า
ภาษีมูลค่าเพิม่ และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกให ้
ภายหลัง ขอสงวนสทิธิอ์อกใบเสร็จทีถ่กูใหก้ับบรษัิททัวรเ์ทา่นัน้ 

 

เง ือ่นไขการท าการจอง และช าระเงนิ 
1. ในการจองครัง้แรก (ภายใน 1 วัน หลังจากท าการจอง) ช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรอืท ัง้หมด 

พรอ้มสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหก้ับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย 
2. สง่หนังสอืเดนิทางตัวจรงิ, พรอ้มรูปถ่าย จ านวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวซี่าจีนในหัวขอ้ดา้นล่าง) และ

เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์ใหก้ับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย กอ่นเดนิทาง 15 วนั **กรณียืน่ดว่น 2 วนัท า

 (อัตราดังกลา่วขา้งตน้ ส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้) การ ช าระคา่สว่นตา่งเพิม่ 1,500 บาท

3. (ไมนั่บรวมวนัเสาร ์อาทติย ์และวนัหยดุราชการ) ช าระสว่นทีเ่หลอื กอ่นเดนิทาง 30 วนั 

 

เง ือ่นไขการจอง และยกเลกิทวัร ์  

1. แจง้จ านวนผูเ้ดนิทาง ขึน้อยูก่ับโปรแกรมทัวรท์ีท่่านพรอ้มช าระเงนิมดัจ างวดแรก ทา่นละ 10,000.- บาท 

เลอืกจอง หากท่านยกเลกิหลังการช าระคา่มัดจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถคนืคา่มัดจ าใหท้่านในทุกกรณี 
แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าใชส้ทิธิแ์ทนได ้โดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใดๆ 

2. ช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทาง 20 วนั หากทา่นยกเลกิหลังการช าระคา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ทางบรษัิท
ฯ ไม่สามารถคนืค่าทัวรทั์ง้หมด หรอืบางสว่นใหท้่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาใชส้ทิธิ์
แทนได ้โดยเสยีคา่ใชจ้่ายบางสว่นเพิม่ เชน่ คา่วซีา่ส าหรับผูท้ีม่าแทนท่าน และคา่เปลีย่นชือ่ทีต่อ้งจ่ายใหก้ับ
สาการบนิ 

3. เมือ่ท่านเลอืกวันเดนิทาง และไดว้างเงนิมัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมดแลว้ ท่านไม่สามรถเลือ่นการเดนิทางได ้
หรอืเปลีย่นโปรแกรมทัวรไ์ด ้การเลือ่นหรอืเปลีย่นโปรแกรมทัวรเ์ท่ากับการยกเลกิทัวร์ ซ ึง่ทางบรษัิทฯ จะไม่
สามารถคนืเงนิคา่ทัวร ์หรอืเงนิมัดจ าทัวรใ์หท้า่นได ้

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนี ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย 

 หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 1.

หมายเหตุ : หนงัสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารุดใดๆ ท ัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารดุ เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-

ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได ้ 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   2.

 รปูถา่ยหนา้ตรง ถา่ยจากรา้นถา่ยรปู จ านวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้!!  3.

ขอ้หา้ม : หา้มแม็ครปู, หา้มรปูเป็นรอย, หา้มเป้ือน, หา้มยิม้, หา้มใสเ่สือ้สอีอ่น และสขีาว (หา้มใสเ่สือ้คอกวา้ง 

แขนกุด ซทีรู ลูกไม ้สายเดีย่ว ชดุราชการ ชดุยูนฟิอรม์ชดุท างาน ชดุนักเรยีน นักศกึษา), หา้มใสแ่วนตาสดี า 

หรอืกรอบแวน่สดี า, หา้มสวมใสเ่ครือ่งประดับทกุชนดิ เชน่ ตา่งห ูสรอ้ย กิ๊ปตดิผม คาดผม เข็มกลัด เป็นตน้  

 รปูตอ้งเห็นคิว้ และใบหทัูง้ 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
 รปูตอ้งอัดดว้ยกระดาษสโีกดัก หรอืฟจูเิทา่นัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์ 

 รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน  

**ทา่นทีป่ระสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วซีา่ กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สังกัดจัดมาพรอ้มกับการสง่

หนังสอืเดนิทาง  

 เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรณุากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง)  4.

 กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี ้5.

  เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่/ เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม ่  

1. ส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ) ท ัง้นีก้รณีเด็กอายตุ า่กวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร (ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  2. ส าเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่ 

  3. ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่ 

  4. กรณีชือ่ไมต่รงกับสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 
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  เดนิทางพรอ้ม าต ิ 

1. ส าเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ท ัง้นีก้รณีเด็กอายตุ า่กวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

2. ส าเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่ 

3. ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่ 

4. กรณีชือ่ไมต่รงกับสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 

5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปท าทีเ่ขตหรอือ าเภอเทา่นัน้ 

6.  ผูเ้ดนิทางทีช่ ือ่เป็นชาย แตร่ปูรา่ง หนา้ตาเป็นห งิ (สาวประเภทสอง) ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 
ดงันี ้

1. หนังสอืรับรองการท างาน เป็นภาษอังกฤษตัวจรงิเทา่นัน้  

2. หนังสอืชีแ้จงตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษตัวจรงิเทา่นัน้ 

3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อัพเดทยอดปัจจบุัน ขัน้ต า่ 100,000 บาท 

4. ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้น 

5. ตอ้งไปแสดงตัวตอ่หนา้ผูรั้บยืน่วซีา่ทีศ่นูยย์ืน่วซีา่จนีในวนัยืน่วซีา่ 

7.  กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตัวจรงิเท่านัน้!! ตอ่อายกุารท างานแลว้ไมต่ ่ากวา่ 3 – 6 เดอืน หาก
ไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 

2. หนังสอืรับรองการท างาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจรงิ มตีราประทับและลายเซ็น 

3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อัพเดทยอดปัจจบุัน ขัน้ต า่ 100,000 บาท 

4. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรส 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

 หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน ทา่นละ 5,210 บาท 

 หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้ีเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายขาย) 

ประเทศทีไ่มส่ามารถขอวซีา่จนีแบบดว่นได ้  

ต่างชาตฝิร่ังเศส และประเทศยุโรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรซี ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อติาล ี ลทัิวเนีย ลัตเวยี
ลักเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิ
เซอแลนดเ์อสโทเนยี 

6. กรณีหนงัสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซี่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี และตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry กอ่นท าการ

ยืน่วซีา่ 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยืน่วซี่า ดังนั้นกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่ง นอ้ย 10 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8.  โปรดท าความเขา้ใจ ศนูยย์ืน่วซีา่จนีอาจเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ หรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอก

สทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

9.  ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทาง และยกเวน้การท าวซีา่จนี 

ท่านจะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิทฯ ไม่ทราบกฎกตกิาใน

รายละเอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายในระหว่าง

เดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์  

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้ 

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่16 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบ คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่น ขอสงวนสทิธิไ์มอ่อกเดนิทาง 

2-3 สปัดาหก์อ่นวนัเดนิทาง 
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หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ ปฏวิัตแิละอื่นๆ ที่อยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, 
การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่คืนเงนิ
คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการทัวรน์ี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดรั้บการยนืยันทีน่ั่ง
จากสายการบนิ และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงได ้
ตามความเหมาะสม 

6. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ บรษัิทฯ จะไม่มกีารคืนเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหาสถานที่
ทอ่งเทีย่วอืน่ๆมาทดแทน โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

8. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

9. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายเพิม่จากท่าน  เฉพาะกรณีทีท่่านไม่สามารถไปเขา้ชมรา้น
จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงตามโปรแกรมทัวร ์เชน่ รา้นบัวหมิะ รา้นหยก รา้นผา้ไหม รา้นใบชา และรา้นไขม่กุ ตาม
นโยบายส่งเสรมิการท่องเที่ยวและสรา้งรายไดใ้หท้อ้งถิน่ขององคก์ารท่องเที่ยวทอ้งถิน่ เพราะการเขา้ชม
รา้นคา้เหล่านี้จะไดรั้บการสนับสนุนค่าใชจ้่ายบางสว่นจากองคก์ารท่องเทีย่วทอ้งถิน่ ซึง่มผีลท าใหค้่าทัวร์ที่
ทา่นจา่ยถกูลง  ดังนัน้หากทา่นไมเ่ขา้ชมรา้นใดรา้นหนึง่ หรอืทัง้หมดยอ่มสง่ผลใหค้า่ทัวรแ์พงขึน้เนือ่งทางทัวร์
ไมไ่ดรั้บการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิการเขา้ชมรา้นคา้ฯ   ซึง่ทางบรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์พิม่จาก
ทา่น  

10. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งซือ้ตั วโดยสารรถทัวร์ หรือเครือ่งบนิภายในประเทศล่วงหนา้ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของ
บรษัิท ฯ พรอ้มขอค ายนืยันว่ากรุ๊ปสามารถออกเดนิทางไดห้รือไม่ มเิช่นนั้นทางบรษัิท ฯ จะไม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PCN02-CA เฉงิต ูจิว่จา้ยโกว หวงหลง ไมล่งรา้นรัฐบาล 6D 5N (CA) 

ผูเ้ดนิทางกรณุากรอกเอกสารดา้นลา่งนี!้!  เพือ่ประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรุณากรอกรายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น และตามความเป็นจรงิ เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส

............................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่    

.................................................................................................................................................................................

.............................รหสัไปรษณีย.์............... โทรศพัทบ์า้น.............................มอืถอื...................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

.................................................................................................................................................................................

...................................................... รหสัไปรษณีย ์....................โทรศพัทบ์า้น............................. 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่.... .............................................................. 

................................................................................ ................................................................................ 

ต าแหนง่งาน...................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน  / สถานศกึษา ปจัจบุนั(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

................................................................................................................................................................. ...............

.........................................................................รหสัไปรษณีย ์.......................โทร...................... 

(ส าค ัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

กรณีปจัจบุนัทา่น เกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกทีอ่ยูส่ถานทีท่ างานลา่สุดกอ่นเกษยีณ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

.................................................................................................................................................................................

.............................................................รหสัไปรษณีย ์...............................โทร.......................... 

(ส าค ัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    ไมเ่คย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.......... เดอืน..................ปี.....................  ถงึ วนัที.่.....................เดอืน.......................ปี................. 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ 

เมือ่วนัที.่.......... เดอืน..................ปี.....................  ถงึ วนัที.่.....................เดอืน.......................ปี................. 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ 

ส าหรบัคนโสดขอใหร้ะบุชือ่บดิา-มารดา / ส าหรบัทา่นทีส่มรสแลว้ใหร้ะบุชือ่สาม ีหรอื ภรรยา เทา่น ัน้!! (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์
ให )่ 

1. บดิา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................SURNAME...................................................................... 

2. มารดา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.................................................................SURNAME...................................................................... 

3. สาม ีหรอื ภรรยา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME....................................................................... 

หมายเหต ุ

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวั
ทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั     
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