
     

 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 15010 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8L81: ทวัรเ์ฉงิต ูจ ิว่จา้ยโกว หวงหลง 5วนั 3คนื 
เฉงิต ูจ ิว่จา้ยโกว ดนิแดนสวรรคส์ามฤด ู7 แดนเทพนยิาย 

มรดกโลกทางธรรมชาต ิอทุยานแหง่ชาตธิารสวรรคจ์ ิว่จา้ยโกว 

อทุยานแหง่ชาตหิวงหลง สมญานาม พพิธิภณัฑห์นิออ่นของโลก 

อสิระชอ้ปป้ิง ถนนจนิหล ี, ถนนคนเดนิชุนซลีู ่ 

เมนูพเิศษเลศิรส: อาหารสมนุไพรจนี,อาหารกวางตุง้ 

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

บนิตรงเฉงิต ูโดยสายการบนิ Lucky Air 

**คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่เดีย่ว**  

 

 
 



     

 

วนัเดนิทาง 

 

 

ราคาผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก 

อาย ุ2-18 ปี 

 

Infant  

อาย ุ0-2 ปี 

 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

 

ทีน่ ัง่ 

13-17 ต.ค. 19,888 22,888  

 

 

Infant 

5,000 ฿ 

 

 

4,500 20 

16-20 ต.ค. 19,888 22,888 4,500 20 
20-24 ต.ค. 19,888 22,888 4,500 20 
23-27 ต.ค. 19,888 22,888 4,500 20 
27-31 ต.ค. 19,888 22,888 4,500 20 

30 ต.ค.-3พ.ย. 18,888 21,888 4,500 20 
3-7 พ.ย. 14,888 17,888 4,500 20 
6-10 พ.ย. 14,888 17,888 4,500 20 
10-14 พ.ย. 13,888 16,888 4,500 20 
13-17 พ.ย. 14,888 17,888 4,500 20 
17-21 พ.ย. 13,888 16,888 4,500 20 
20-24 พ.ย. 14,888 17,888 4,500 20 
24-28 พ.ย. 13,888 16,888  

 

 

 

Infant 

5,000 ฿ 

 

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

1-5 ธ.ค. 13,888 16,888 4,500 20 
4-8 ธ.ค. 14,888 17,888 4,500 20 
8-12 ธ.ค. 14,888 17,888 4,500 20 
11-15 ธ.ค. 14,888 17,888 4,500 20 
15-19 ธ.ค. 14,888 17,888 4,500 20 
18-22 ธ.ค. 14,888 17,888 4,500 20 
22-26 ธ.ค. 14,888 17,888 4,500 20 
25-29 ธ.ค. 15,888 18,888 4,500 20 

29 ธ.ค.-2ม.ค. 19,888 22,888 4,500 20 
 

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

00.15 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 ประต ูเคาเตอรเ์ช็คอนิ

สายการบนิ Lucky Air (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทกุใบจะตอ้ง

ฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบนิ  



     

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

03.20 น. บนิลดัฟ้าสู ่เฉงิต ูโดยสายการบนิ Lucky Air เทีย่วบนิที ่8L812 

07.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิรวงลิว้ นครเฉงิตู เมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ศูนยก์ลาง

ดา้นการเมอืงการทหารและดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

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

ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงใตป้ระชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าเชยีง อกีทัง้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หมี

แพนดา้ทีส่ าคัญของจนีอกีแหง่หนึง่ ระหวา่งทางใหท้า่นได ้เพลดิเพลนิกบัววิทวิทัศนต์ลอดสองขา้งทาง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเดนิทางต่อ ระหว่างทางผ่าน ทะเลสาบเตีย๋ซ ีหรอื เตยีซไีห ่เกดิจากแผ่นดนิไหวหมบูา้นกว่า 

6,000 หลัง เมือ่ปี ค.ศ.1978 จนกลายเป็นทะเลสาบใหท้่านไดถ้่ายภาพกับทะเลสาบและววิทวิทัศน์ที่

งดงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดนิทางตอ่ น าทา่น ผา่นเมอืงโบราณซงพาน เมอืงชายแดนจนี-ทเิบต ในสมัยโบราณ เป็นเมอืงทีใ่ช ้

แลกเปลีย่นสนิคา้ของชาวฮั่นและชาวธเิบต ซึง่ชาวฮั่นนยิมน า ใบชา ผา้แพร เกลอื มาแลกเปลีย่นมา้ 

แกะ ขนแกะ และหนังสัตวจ์ากชาว จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงจิว่จา้ยโกว ระหว่างทางท่านจะไดช้มความ

สวยงามทีธ่รรมชาตไิดรั้งสรรคข์ึน้มา ทัง้ภเูขาหมิะ หนา้ผาสงูชนั แมน่ ้าทีค่ดเคีย้ว ใบไมเ้ปลีย่นส ีหากยิง่

เขา้ใกลจ้ิว่จา้ยโกวมากเท่าไหร่ ก็จะยิง่เห็นใบไม  ้ เปลีย่นสไีดม้ากขึน้เรือ่ยๆ จิว่จา้ยโกวตัง้อยู ่ทางภาค
ตะวันตกเฉียงเหนอืของมณฑลเสฉวน แตเ่ดมินัน้ จิว่จา้ยโกวนัน้มหีมูบ่า้นชาวทเิบตอยู ่9 หมูบ่า้น อาศัย

อยูร่มิธารน ้าเหลา่นี้ เนือ่งจากชาวทเิบตนับถอืภเูขา ธารน ้า จิว่จา้ยโกว จงึไดรั้บการเคารพจากชาวทเิบต

วา่เป็นขนุเขาธารน ้าอนัศักดิส์ทิธิ ์

http://bit.ly/2NMk5YE


     

ค า่  ถงึจิว่จา้ยโกว  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

เขา้สูท่ ีพ่กั NEWJIUZHAI HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

 วนัทีส่อง: อทุยานแหง่ชาตจิ ิว่จา้ยโกว (รวมรถอทุยาน)                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                            
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

 น าทา่นเดนิทางสู ่จิว่จา้ยโกว เสน้ทางนีจ้ะไดช้มววิทวิทัศนท์ีแ่ปลกตาทัง้ภเูขาหมิะทีส่ะทอ้นกบัแสงพระ

อาทติย ์ทัศนยีภาพของล าน ้าทีท่อดยาวเป็นแนวคดเคีย้วเมือ่มองลงมาจากมมุสงู ผา่นเสน้ทางคดโคง้ไป

ตามขนุเขาและโตรกผา ซึง่เสน้ทางนี้เป็นเสน้ทางทีส่ าคัญในสมัยโบราณ เพราะเป็นเสน้ทางทีศ่ัตรูใช ้

รกุรานเสฉวน ผ่านยอดเขาทีส่งูทีส่ดุ ตูเ้จยีงซาน (เขากหุลาบพันปี) ทีร่ะดับความสงู 4,200 เมตร กอ่น

จะคอ่ยๆลดระดับลงและคดไปตามทางจนถงึ จิว่จา้ยโกว จากนัน้น าทา่นสูเ่ขต อทุยานแหง่ชาตจิ ิว่จา้ย

โกว (อทุยานธารสวรรค)์ น าทา่นเปลีย่นขึน้รถอทุยาน (รวมคา่รถอทุยานแลว้) ทา่นจะไดส้มัผัสและ

ชืน่ชมกบั อทุยานแหง่ชาตธิารสวรรคจ์ ิว่จา้ยโกว ซึง่เป็นสว่นหนึง่ในบรเิวณตอนใตข้องเทอืกเขาหมงิ

ซาน หา่งออกไปจากตวัเมอืงเฉงิตรูาว 500 กโิลเมตร จิว่ไจโ้กวมชีือ่เสยีงดา้นความงามแหง่สสีนัทีแ่ปลก

เปลีย่นไมรู่จ้บ ทะเลสาบผดุขึน้ทา่มกลางหมูแ่มกไมเ้ขยีวขจ ีน ้าใสเป็นประกายชุม่ฉ ่า ยอดเขาหมิะตัดกับ

ทอ้งฟ้าสคีราม เกดิเป็นภาพธรรมชาตอินังดงามทีแ่ปรเปลีย่นไปตามฤดูกาลผล ิดว้ยความสวยงามจงึท า

ใหอ้ทุยานแหง่ชาตจิ ิว่ไจโ้กวไดถ้กูข ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิในปีค.ศ. 1992   
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พืน้ทีน่ีม้ตี านานเกีย่วกบัการเกดิของภมูปิระเทศ จิว่จา้ยโกวดังนี ้“ตา้เกอผูม้ชีวีติ อนัเป็นอมตะและนางฟ้า

อูนั่วเซอโหม ่ทีอ่าศัยอยูใ่นเทอืกเขาลกึนี้ไดต้กหลุมรักซึง่กันและกัน ตา้เกอจงึไดข้ัดกระจกบานหนึง่จน

วาววับดว้ยกระแสลมและหมูเ่มฆ และมอบใหก้ับอูนั่วเซอโหมเ่ป็นของก านัล แต่โชครา้ยทีอู่นั่วเซอโหม่

ท าหลน่และแตกเป็นชิน้เล็ก ช ิน้นอ้ยถงึ 108 ช ิน้ ซึง่ภายหลังจงึกลายเป็นทะเลสาบทัง้ 108 แห่งในหุบ

เขาเกา้หมู่บา้นแห่งนี้” ภายในอาณาบริเวณอุทยานจิ่วจา้ยโกว ประกอบดว้ยภูเขาและหุบเขาอัน

สลับซบัซอ้น เนื่องจากพืน้ทีส่่วนใหญ่มรีะดับพืน้ดนิทีล่ดหลั่นจงึท าใหเ้กดิแอ่งน ้านอ้ยใหญ่มากมายถงึ 

114 แอง่ และกลุม่น ้าตกใหญน่อ้ยรวมถงึ 17 กลุม่ และแมน่ ้าซึง่ไหลมาจากหบุเขารวม 5 สาย ทา่นจะได ้

พบกับความมหัศจรรย์ของอุทยานแห่งนี้ ชมสภาพของน ้าในทะเลสาบมสีีสันที่พสิดารหลากหลาย 

ประกอบดว้ยฤดูกาลทีเ่ปลีย่นแปลงจนท าไหเ้กดิสสีันอันมหัศจรรยจ์นไดฉ้ายาว่า “7 แดนเทพนยิาย”  

ท่านจะไดช้มความงาม น า้ตกโนย่ือ่หลา่ง สูงจากระดับน ้าทะเล 2,365 เมตร กวา้ง 320 เมตร สงู 25 

เมตร เป็นน ้ าตกหินปูนที่กวา้งที่สุดของอุทยานจิ่วจา้ยโกว และกวา้งที่สุดในประเทศจีน ต่อดว้ย 

ทะเลสาบกระจก สูงจากระดับน ้าทะเล 2,390 เมตร น ้าลกึโดยเฉลี่ย 11 เมตร ลกึที่สุด 243 เมตร 

ครอบคลมุพืน้ที ่1.9 แสนตารางเมตร เงาสะทอ้นของทะเลสาบกระจก เสมอืนกระจกบานใหญส่ะทอ้นเงา

จากทอ้งฟ้า ท าใหเ้กดิภาพพเิศษขึน้มา คอืมปีลาวา่ยกลางเมฆหมอก มนีกบนิกลางสายน ้า รมิทะเลสาบ

มตีน้ไมส้องตน้พันกันสูงระฟ้า ท าใหคู้่รักนิยมมาถ่ายรูปคู่ที่นี่ เพราะเชือ่กันว่าจะซือ่สัตยต์่อความรัก

ตลอดไป  ชม ทะเลสาบแรด เป็นทะเลสาบขนาดใหญ ่เสน่หอ์นัน่าประทับใจของทะเลสาบนีค้อื หมูเ่มฆ



     

และสายหมอกทีส่ะทอ้นทะเลสาบแรดจนแยกไมอ่อกว่าสว่นไหนทีเ่ป็นทอ้งฟ้า ความเปลีย่นแปลงของ

ทัง้เมฆและหมอกในทกุ ๆ เชา้ ใหค้วามงดงามทีแ่ตกตา่งกนัไปในแตล่ะวันอยา่งน่าประทับใจ นอกจากนี้

ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบเดยีวทีอ่นุญาตใหนั้กท่องเทีย่วล่องเรอืยอชตไ์ด  ้ ชม ทะเลสาบซู่เจ ิง้ เป็น

ทะเลสาบนอ้ยใหญ่ 19 แห่งไหลลดหลั่นกันลงมาราวขัน้บันได สลับกับแอง่น ้าและแนวตน้หญา้สสีดใส 

ชม ทะเลสาบมงักรคู ่อยูใ่กลก้บัทะเลสาบประกายไฟ มกัมหีงสแ์ละเป็ดแมนดารนิมาเล่นน ้าทีท่ะเลสาบ

นี้ ชือ่ของทะเลสาบนี้มาจากแนวหนิปูนกน้ทะเลสาบทีม่รีูปร่างเหมอืนมังกรสองตัว ต านานโบราณของ

ชาวธเิบตกล่าวไวว้่า ในอดตีมมีังกรรา้ยสองตัวเขา้มาท ารา้ยชาวธเิบตในดนิแดนนี้โดยพ่นลูกเห็บและ

พายหุมิะมายงัหมูบ่า้น ในทีส่ดุเทพเจา้กซีา ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวธเิบตไดม้าปราบมังกรทัง้สอง

ตัวนี้ และล่ามโซม่ังกรทัง้สองนี้ไวใ้ตท้ะเลสาบ ตัง้แต่นัน้มาชาวธเิบตในจิว่จา้ยโกวนี้ก็อยู่อย่างสงบสุข 

ชม   เป็นน ้าตกธารหนิปนู มรีูปทรงเป็นรูปพัด เป็นน ้าตกทีไ่หลผ่านถ ้าล าธารใหญ่ มสีายน ้าทีท่อดธาร
ลดหลั่นยาวถงึ 310 เมตร ไม่ขาดสายส่องประกายระยบิระยับเป็นน ้าตกทีม่คีวามงามราวกับเสน้ไข่มุก 

และเคยเป็นจดุทีเ่คยถา่ยท าภาพยนตรเ์รือ่งไซอิว๋ น ้าตกนีถ้อืเป็นน ้าตกทีก่วา้งทสีดุในจิว่จา้ยโกว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชม ทะเลสาบหา้ส ีสสีนัทีส่วยงามของน ้านัน้เกดิจากแคลเซยีมคารบ์อเนต และบรรดาพชืน ้าชนดิ

ต่างๆ ที่เจรญิเตบิโตอยู่ในทะเลสาบ ซึง่ไม่เพยีงแต่สรา้งความสวยงาม ท าใหน้ ้าเป็นสฟ้ีาและสเีขยีว

เท่านัน้ หากยังท าใหน้ ้าใสแจ๋วราวกับกระจก นักท่องเที่ยวจงึสามารถมองเห็นสิง่ต่างๆ ทีอ่ยู่ใตน้ ้าได ้

อย่างชัดเจน และยังมองเห็นววิทวิทัศน์ที่สวยงามเบือ้งหนา้สะทอ้นลงบนผวิน ้าจนปรากฏเป็นภาพที่

สวยงามแปลกตา ชม ทะเลสาบยาว เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่และกวา้งทีส่ดุ ของอทุยานจิว่จา้ยโกว ระดับ

น ้าลกึทีสุ่ด 100 กว่าเมตร น ้าในทะเลสาบมาจากหมิะทีล่ะลายลงมาจากภเูขา มตีน้สนซดีารข์ ึน้อยู่บน

ภเูขารอบๆทะเลสาบ เมือ่มองจากระยะไกลสะทอ้นเป็นทวิทัศน์อันงดงาม ในฤดูหนาวทะเลสาบจะจับตัว

แข็งหนาถงึ 60 เซนตเิมตร จงึเป็นสถานทีท่ีเ่หมาะส าหรับการเล่นสเก็ต  ใหท้่านไดอ้สิระกับการบันทกึ

ถา่ยภาพและดืม่ด ่ากบัธรรมชาต ิทีส่วยสดงดงามไดอ้ยา่งเต็มที ่ 

หมายเหต:ุ ทัง้นีก้ารทอ่งเทีย่วในอทุยานนัน้ทางไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรจ์ะใชว้จิารณญาณในการน า

ท่านเดนิทางตามจุดท่องเทีย่วต่างๆภายในอทุยาน อาจท าใหเ้ก็บบางสถานทีใ่นอทุยานไมค่รบ ทัง้นี้น

ขึน้อยู่กับการใชร้ะยะเวลาในแต่ละสถานที่ การรักษาเวลาของคณะลูกทัวร์ และสภาพอากาศ ณ วัน

เดนิทาง 

**หากคณะไมส่ามารถเดนิทางเขา้ชมอทุยานจิว่จา้ยโกวได ้เนือ่งจากสภาพอากาศหรอืเหตผุลใดๆกต็าม 

ทางบรษัิทฯขอเปลีย่นเป็นเขา้ชม อทุยานซงผงิโกว แทนโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้และไมม่กีาร

คนืคา่ธรรมเนยีมใดๆทัง้สิน้**  

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

เขา้สูท่ ี ่MINJIANG HAOTING HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    
 

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตหิวงหลง (ไม่รวมค่ากระเชา้ขึน้-ลง) ใหท้่านไดเ้ดนิชมววิของ

อทุยานตามเสน้ทาง โดยหวงหลงมขีนาดพืน้ทีใ่หญ่ถงึ 1340 ตร.กม. ลักษณะทางภมูปิระเทศซบัซอ้น 

องคป์ระกอบแปลกประหลาด น่าตืน่ตาและน่าคน้หา มยีอดเขาทีป่กคลุมดว้ยหมิะมากมาย มพีืน้ทีท่ีสู่ง

ก ว่ า ร ะ ดั บ น ้ า ท ะ เ ล ถึ ง 

5,000 เมตร ประมาณ 7 

จุด  หวงหลงมีลักษณะ

ห น ้ า ชั ้ น ข อ ง ผิ ว ดิ น

ส่วนมากเป็นหินอ่อน ไม่

ว่าจะเป็น ทะเลสาบ หลุม 

บ่อ น ้าตก ถ ้า พื้นผวิของ

สิ่งเหล่านี้คือหินอ่อน ที่

อาจมีสีสันหลากหลาย

แตกต่างกันไป จึงถือว่า 

หวงหลงเป็นพพิธิภณัฑ์

หนิออ่นของโลก สถานที่

ท่อ ง เที่ย วหวงหลงใน

ปัจจบุนั คอืพืน้ทีใ่นบรเิวณ

ธารน ้าหวงหลง ในอาณา

บรเิวณ 4 ตารางกโิลเมตร แตพ่ืน้ทีน่ีไ้ดม้หีนิออ่นเกอืบทุกประเภทรวมอยูด่ว้ยกัน จนน่าบังเอญิจนท าให ้

เมือ่มองจากดา้นบนลงมาจะเห็นเป็นเสน้สทีองสายหนึง่ ดุจมังกรยักษ์ ฝ่าดงภูเขาหมิะก็ไม่ปาน จนได ้

รับค าเปรยีบเปรยวา่สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นทีป่ระทับของพระแมแ่หง่สรวงสวรรค ์บนโลกมนุษย ์

หมายเหต:ุ ณ วันเดนิทาง หากไมส่ามารถเดนิทางไปชมอทุยานหวงหลงได ้เนือ่งจากสภาพอากาศ หรอื
เหตุผลใดๆ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นสถานทีท่่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
และไมค่นืคา่บรกิารใดๆทัง้สิน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เฉงิต ู(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6 ชม.) เป็นเมอืงยอ่ยจังหวัดทีไ่ดท้ า

หนา้ที่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน มีประชากรราว 10 ลา้นคน เป็นหนึ่งในสามของเมืองที่มี

ประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตกของจีน ปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร และดา้น

การศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้ 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

เขา้สูท่ ี ่ACME ARGYLE GRAND HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

และนวดผ่อนคลายที่ ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรือ่งราวเกีย่วกับการแพทยโ์บราณ

ตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบัน การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทีม่มีานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดย

แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ เดนิทางสู ่ถนนจนิหล ีถนนโบราณทีม่สีนิคา้ใหท้่านชอ้ปป้ิงไดท้ัง้ของรับประทาน 

และของฝากของทีร่ะลกึเช่นหนา้กากเฉิงตูเพราะถนนจนิหลีนี้เป็นที่ตัง้ของสถานทีแ่สดงโชว์เปลี่ยน

หนา้กากอนัโงดังของเมอืงเฉงิต ูแคป่ระตทูางเขา้กอ้สามารถท าใหท้า่นเห็นถงึบรรยากาศแหง่เหมอืนเดนิ

ในหนังจนีสมยักอ่นไดเ้ลยทเีดยีว 

Option: อพัเกรด 1มือ้เป็นสกุ ีเ้สฉวน+ราคา 300 หยวน/ทา่น  

**ตดิตอ่ไดท้ีห่นา้งานกบัหวัหนา้ทวัร ์หรอื ไกดท์อ้งถิน่** 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

แวะ รา้นยางพารา เลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิ

หมอน ผา้หม่ ทีน่อน กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ นี ้ แวะรา้นชา ใหท้า่นชมิ

ชาและเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากใบชา จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตาม

อัธยาศัย ถนนคนเดนิชุนซลีู ่ยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของเฉงิตูเป็น

แหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดังและเป็นที่ตัง้ของตกึสูงรูปทรงทันสมัย

มากมาย รวมถงึหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังเช่น ISETAN และรา้นคา้

มากมาย อาท ิZARA, H & M, UNIQLO  

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางส ูทา่อากาศยานนานาชาตซิรวงลิว้ นครเฉงิต ู

วนัทีห่า้: เฉงิต-ูทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ                                                                                          
 

00.35 น. บนิลดัฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Lucky Air เทีย่วบนิที ่8L811 

02.20 น. ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
 

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

 

 

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื่องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุก
เมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวัหมิะ, 
หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึ
เรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยู่
กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  
 
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆกต็ามทีร่ะบไุว ้
ในรายการทัวร ์ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกด์
ทอ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
 
- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึน้อยูก่ับดุลยพนิจิและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของผู ้
ซือ้ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กับรา้นคา้ ดังนัน้ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ 
และคณุภาพของสนิคา้ทีไ่มไ่ดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจ าเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครัง้ 
 



     

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถาม
ทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ 
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 
 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทาง

มาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการ

บนิ (ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีาร

เปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 

**ออกเดนิทางข ัน้ต า่  15ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 



     



     

 

อตัราคา่บรกิารรวม  

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

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 

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

6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิท

ท าไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุ

กรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

2.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

3.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบเดีย่ว  

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

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

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

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

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

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

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



     

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

ไมช่ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิ

การเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋ว

เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื ค่าทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น

การเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้ม

คณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการท่องเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นีต้อ้งขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

แตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข

กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่น

สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 

หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัท าการ  ทา่นละ 2,200 บาท         

  การขอวซีา่จนีแบบดว่น       2 วนัท าการ  ทา่นละ 3,500 บาท  

**ไมน่บัรวมวนันดัเรยีกเก็บเอกสาร** 
 

 

 

 

 



     

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 

กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลายนิว้มอื 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เล่มปัจจุบันทีม่อีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายโุดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับ

มาถงึประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เลม่เกา่ เคยไดรั้บวซีา่จนี กรณุาถา่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์เลม่เกา่ และส าเนาหนา้วี

ซา่จนี จัดสง่ใหก้บัทางบรษัิทฯ ** 
 

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

จ านวนทา่นละ 2 ใบ >>รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน<< 

หา้มตกแตง่รปู, หา้มสวมแวน่ตา, หา้มใสเ่ครือ่งประดับ, หา้มใสค่อนแทคเลนส,์ หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รปูถา่ยตอ้งเปิด

ใหเ้ห็นหนา้ผาก และเห็นใบหชูดัเจน โดยตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยช ารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

3.เอกสารสว่นตวั 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 
 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาใบจดทะเบยีนสมรส (ของบดิาและมารดา) 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (ของบดิาและมารดา) 
 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ของบดิาและมารดา) 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดียว จะตอ้งมหีนังสอื

รับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้
บตุรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับ
บุคคลที่สาม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี่ส านักงานเขต/
อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของทา่น (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) 
โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวัน
นัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซ็นเอกสารต่อ
หนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด
เป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 
4.เงือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่ประเทศจนี 
 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 
เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ
กรอกประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็น
จรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 
5.กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(ลกูคา้ตอ้งท าการยืน่วซีา่เดีย่วดว้ยตนเอง)  
กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 



     

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่น
จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  
 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 
ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 4 วันท าการ 

กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 
 

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

2. ทีอ่ยู ่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น 

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

3. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น 

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

4.โทรศพัทม์อืถอื ...............................  บา้น ............................  อเีมลแ์อดเดรส ................................................ 

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

6.ชือ่-สกลุ คูส่มรส ...................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

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

8.ชือ่-สกลุ บดิา .......................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

9.ชือ่-สกลุ บดิา .......................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

10.อาชพีปัจจบุนั (กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) ........................................... ต าแหน่ง................................  

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

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

     อ าเภอ/เขต ......................... จังหวดั .............................. รหัสไปรษณีย ์.............. เบอรโ์ทรศพัท.์.................... 

11.ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม่ 

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่................................. ถงึวนัที ่.....................................  

12.ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม่ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



     

EXAMPLE 

 
   

หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีงตวักลางทีค่อย

ใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  

** เอกสารเพิม่เตมิ ** 

ขอความร่วมมอืผูส้มัครผูส้มัครวซีา่จนี ด าเนนิการเพิม่เตมิ ดงันี ้  

 1.ปริน้เอกสารใบสมัครวซีา่จนี หนา้ที4่ (Application Chinese visa) 

 

 

 

 

  

      ** ไฟลเ์อกสารส าหรับปริน้ อยูห่นา้ถัดไป ** 

 2.เซ็นชือ่ใหเ้หมอืนกบัหนา้พาสปอรต์เพยีง 1 จดุเทา่นัน้ 

 3.จัดสง่ใหบ้รษัิทฯ พรอ้มเอกสารทีใ่ชย้ืน่วซีา่ รูปถา่ย และพาสปอรต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 


