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วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ – เมืองเฉินตู – ถนนคนเดนิควำนไจ่
เซี่ยงจื่อ 

- -  
Hilton Hotel (5 ดำว)  

หรือเทียบเท่ำ 

2 
เมืองเฉินตู – เมืองโบรำณซงพำน – อุทยำนจิ่วไจ้
โกว 

   
Sheraton Hotel (5 ดำว)  

หรือเทียบเท่ำ 

3 อุทยำนจิ่วไจ้โกว     
Sheraton Hotel (5 ดำว)  

หรือเทียบเท่ำ 

4 อุทยำนจิ่วไจ้โกว (ครั้งที่สอง) – อุทยำนหวงหลง     

Seercuo Guoji Hotel 
Huanglong (5 ดำว)  

หรือเทียบเท่ำ 

5 
อุทยำนหวงหลง(นั่งกระเช้ำขึ้น) – เมืองเฉินตู –
โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก 

   
Hilton Hotel (5 ดำว)  

หรือเทียบเท่ำ 

6 วังแพะเขียว  – กรุงเทพฯ   -  



 

โปรแกรมทัวร์                                                
วันแรก กรุงเทพฯ – เมืองเฉินตู – ถนนคนเดินควำนไจ่เซี่ยงจื่อ 
07.00 น.    พร้อมกันท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  เคาน์เตอร์ D  

สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัท คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

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

 
10.15 น. น าท่านเหิรฟ้าสูเ่มืองเฉินตู  โดยเท่ียวบินท่ี TG 618 (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
14.25 น. ถึงท่าอำกำศยำนเมืองเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าหมิน ใจกลาง

มณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพ
ภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมี
ฤดูร้อนท่ีอบอุ่น ฤดูหนาวท่ีไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง 
ประชากรเมืองเฉินตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของ
ประเทศจีน ในปัจจบุันเป็นท้ังศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร 
และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าท่านเดินชม
ถนนควำนไจ่เซี่ยงจ่ือ หรือ “ซอยกว้ำงซอยแคบ” ตกแต่งด้วยเรื่องราววิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนจีน
เฉิงตูในสมัยโบราณ แต่ผสมความเป็นทันสมัยใส่เข้าไปได้อย่างลงตัว ถนนคนเดินมี 3 ซอย แต่ละซอยมี

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ความยาวประมาณ 400 เมตร มีท้ังร้านหนังสือ ร้านชา-กาแฟ บาร์ เสื้อผ้า ไปจนถึงร้านอาหารนานา
ชนิด  

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ  โรงแรม  
 ที่พัก Hilton Hotel ( 5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ  

วันที่สอง  เมืองเฉินตู – เมืองโบรำณซงพำน – อุทยำนจ่ิวไจ้โกว 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองโบรำณซงพำน อิสระให้ท่านพักผ่อนชมทิวทัศน์สองฝั่งทางตามอัธยาศัย (ใช้เวลา

ประมาณ 5 ชัวโมง) 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ระหว่ำงทำง 
บ่ำย จากนั้นน าท่านแวะชม เมืองโบรำณซงพำน เมืองท่ีใช้

แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบต สมัยนั้น ชาวฮั่นนิยม
น าใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจ าวันมาแลกเปลี่ยนม้า 
แกะ ขนแกะ และหนังสัตว์ ผ่านชมก าแพงเมืองโบราณสมัย
ราชวงศ์หมิง จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงอุทยำนจ่ิวไจ้โกว 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ  โรงแรม  
 ที่พัก  Sheraton Hotel  (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สำม  อุทยำนธำรสวรรค์จ่ิวไจ้โกว (สถำนทีไ่ฮไลท์รวมรถเหมำส่วนตัว) – ชมโชว์ระบ ำทิเบต (ดีทีสุ่ด)  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม    
 น าท่านสัมผัสธรรมชาติภายใน “จ่ิวไจ้โกว”โดยรถเหมำส่วนตัว ให้ท่านได้ชมธรรมชาติบริสุทธิ์ท่ีได้รับ

การดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีโดยไม่ถูกท าลายด้วยน้ ามือมนุษย์ 
ชมความงามของ ทะเลสำบแรด ทะเลสำบมังกรหลับ  ทะเล
สำบซู เจิง น้ ำตกซู เจิง  ทุกสถานท่ีล้วนเป็นความงามท่ี
ธรรมชาติ ได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพท่ีจินตนาการไว้ ของ
เหล่านักกวีท้ังหลาย น าท่านชม ทะเลสำบเสือ ทะเลสำบ
แพนด้ำ ทะเลสำบไผ่ลูกศร ทะเลสำบฤดูกำล  ชมสีสันของน้ า
ท่ีสะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอันอุดม



 

สมบูรณ์ รวมท้ังเมื่อยามแสงอาทิตย์สาดส่องล้วนมีส่วนท าให้ จิ่วไจ้โกว เป็นเหมือนดั่งดินแดนในฝันของ
นักเดินทาง 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าชม ทะเลสำบยำว (LONG LAKE) เป็นทะเลสาบใหญ่ท่ีสุดในจิ่วไจ้โกว ยาวกว่า 7 กม.อยู่ท่ามกลาง

ขุนเขาในบรรยากาศท่ีเงียบสงบแต่งดงามดุจภาพวาด จากนั้นน าท่านไป ชม ทะเลสำบห้ำสี 
(COLORFUL POND) เป็นทะเลสาบท่ีมีสีของน้ าแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ส่องกระทบกับ
พื้นน้ า จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สีของน้ าในทะเลสาบจะเปล่งประกายมี 5 เฉดสี สะท้อน
ขึ้นมา คือ เขียว ขาว เทา น้ าเงินและม่วงดูงดงาม      

  ชมน้ ำตกธำรไข่มุก (PEARL SHOAL) ซึ่งเป็นน้ าตกท่ีไหลผ่านถ้ าล าธารใหญ่น้อยท่ีสลับซับซ้อนดุจดัง
วังบาดดาล โดยมีสายน้ าทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง 310 เมตรโดยไม่ขาดช่วงสายธารส่อง
ประกายระยิบระยับราวกับความงามของเส้นไข่มุกให้ท่านได้สนุกกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ ากับ
ธรรมชาติท่ีสวยสดงดงาม (ทางเดินขึ้น-ลงอุทยานเป็นบันไดปูด้วยไม้และปูนอย่างดีมีศาลาพักเหนื่อย
และห้องน้ าสะอาดไว้บริการ) 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ โรงแรม   
พิเศษ ! น ำท่ำน ชมกำรแสดง โชว์ทิเบต ในโรงละครท่ีทันสมัยภายในโรงแรมตกแต่งในแบบทิเบต ชม
การแสดงฟ้อนร าอันสวยงามตระการตาชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีอันน่าตื่นตาของชนกลุ่มน้อย
เผ่าจ้าง(ทิเบต) 
 ที่พัก  Sheraton Hotel  (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สี ่  อุทยำนธำรสวรรค์จ่ิวไจ้โกว (ครั้งที่สอง) – อุทยำนหวงหลง – นอนโรงแรม 5 ดำวหวงหลง 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
                น ำชมควำมสวยงำมของอุทยำนธำรสวรรค์จ่ิวไจ้โกว 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
               จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อุทยำนหวงหลง ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 

ชม.)  
ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ โรงแรม    
        ที่พัก Seercuo Guoji Hotel Huanglong  (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
 



 

วันที่ห้ำ อุทยำนหวงหลง (นั่งกระเช้ำขึ้น) – เมืองเฉินตู – โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
              น าท่านเข้าสู่ อุทยานหวงหลง ถึง เขตอุทยำนหวงหลง (นั่ง

กระเช้ำขึ้น)เดินชมวิวของ อุทยานมังกรเหลือง(สระมังกร
เหลือง) ซึ่งเป็นล าธารสายหนึ่งท่ีไหลเรื่อยจากเขาลงสู่แอ่ง
พื้นด้านล่าง ผ่านภูเขาหิมะนานนับพันปี มีลักษณะทาง
ธรรมชาติคือเป็นหินปูน หินปูนเกิดการตกตะกอนเป็นแอ่ง
เป็นชั้นตามระดับความสูงของภูเขา หินปูนท้ังเล็กและใหญ่
กว่า 400 ชั้น แต่ละแอ่งมีความสูงตั้งแต่ 1.5 – 4.5 เมตร ดูเหมือนสระน้ าเล็กๆมากมาย ท่ีมีสีเขียวอม
ฟ้าอ่อนแก่สลับกันอย่างสวยงาม กล่าวกันว่าท่ีนี่เป็นท่ีอยู่ของพญามังกรเหลืองชื่นชมธรรมชาติจนถึง
เวลาอันสมควร 
ข้อแนะน ำก่อนขึ้นอุทยำนหวงหลง   :  ท่ำนควรดูแลสุขภำพร่ำงกำยและพักผ่อนให้เพียงพอ 
เนื่องจำกอุทยำนหวงหลงอยู่สูงจำกระดับน้ ำทะเล 4,500 เมตร เวลำเดิน พูด แต่ละอิริยำบถควรท ำ
ช้ำๆค่ะ ไม่ควรเร่งรีบ 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  (ระหว่ำงกำรเดินทำง) 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางกลับสู่  เมืองเฉินตู  (วันนี้ เดินทำงไกลนะครับ)  น าท่านเท่ียวชม
ทะเลสำบเตี๋ยซี ท่ีมีน้ าสีเขียวดั่งเทอคอว์ยบนท่ีราบสูง  สลับด้วยแนว ทิวเขา ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้น
จากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยคร้ังและได้กลืนเมืองท้ังเมืองอยู่ใต้ทะเลสาบ จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อน
ตามอัธยาศัย  

 ระหว่างการเดินทาง ให้ท่านได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติทิวทัศน์สองข้างทาง ท่านจะรู้สึกเพลิดเพลินไป
กับธรรมชาติจนลืมความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทาง จนท่านเดินทางถึง เมืองเฉินตู  

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร     
 จากนั้นน าท่านสัมผัสความตื่นเต้นเร้าใจ ของโชว์ประจ ามณฑลเสฉวน โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก ซึ่งท่านไม่

อยากจะลุกจากเก้าอี้เลย โชว์เปลี่ยนหน้ากากท่ีผู้แสดงสะบัดหน้าเพียงครั้งเดียวก็  สามารถเปลี่ยนหน้า
ได้เพียงเสี้ยววินาที เป็นศิลปะของคนจีนตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตเทคนิคการแสดงจะถูกปิดเป็น
ความลับและจะถ่ายทอดเฉพาะคนในตระกูลเท่านั้น 
 ที่พัก  Hilton Hotel  (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 



 

วันที่หก วังแพะเขียว – กรุงเทพฯ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของนครเฉินตู  ถือว่า
เป็นส านักท่ีใหญ่ท่ีสุดของลัทธิเต๋าในภาคตะวันตกเฉียงใต้ น าท่านชม
สิ่งก่อสร้างส าคัญ มีต าหนักหลินจู่ ต าหนักเฉียนคุน ต าหนักซานซิน ต าหนัก
ถังอ่องและศาลายันต์แปดทิศภายในต าหนักประดิษฐานรูปปั้นเทวดาท่ีคน
จีนนับถือสิ่งท่ีน่าสนใจมากท่ีสุดคือต าหนักซานเซิน  มีแพะทองเหลืองท่ี
ศักดิ์สิทธิ์สองตัวตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เชง  ตัวหนึ่งน่าประหลาด
ใจมาก“มีเขาข้างเดียว”  กล่าวว่าอวัยวะส่วนต่างๆ ของแพะ จะมีความ
เกี่ยวข้องกับสัตว์สิบสองราศี  มีลักษณะดังนี้ มีหูเหมือนหนู  ตาเหมือนไก่ จมูกเหมือนวัว กีบเล็บเหมือน
เสือ  ปากเหมือนกระต่าย  เขาเหมือนมังกร  หางเหมือนงู  หน้าเหมือนม้า  คอเหมือนลิง  หนวดแพะ    
ท้องเหมือนหมา  ก้นเหมือนหมู  ซึ่งคนจีนมีเชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบายอวัยวะส่วนไดของร่างกายให้
น ามือไปลูบจับส่วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากอาการป่วยทันที และวังแพะเขียวยังเป็นส านักลัทธิเต๋าท่ี
ระลึกถึงท่านเล่าจ้ือ 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  (เมนูอำหำร! อำหำรสมุนไพรจีน) 
 หลังรับประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
15.30 น. ออกเดินทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 619 
17.35 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 
 
 
 
 

รายการท่องเท่ียวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม 
ท้ังนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 



 

อัตรำค่ำบริกำร 

วันที่เดินทำง ผู้ใหญ่ 
ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
เด็กมีเตียงเสริม 
(เด็ก 2-11 ป)ี 

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
เด็กไม่มีเตียง

เสริม 
(เด็ก 2-11 ป)ี 

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิม่ 

11 - 16 ตุลำคม 2562 54,900.- 52,900.- 49,900.- 12,000.- 

18 - 23 ตุลำคม 2562 54,900.- 52,900.- 49,900.- 12,000.- 

21 - 26 ตุลำคม 2562 54,900.- 52,900.- 49,900.- 12,000.- 

08 - 13 พฤศจิกำยน 2562 52,900.- 50,900.- 48,900.- 12,000.- 

05 - 10 ธันวำคม 2562 52,900.- 50,900.- 48,900.- 12,000.- 

28 ธ.ค 62 - 02 ม.ค 63 54,900.- 52,900.- 49,900.- 12,000.- 
 

โรงแรมที่พัก พักโรงแรม 4-5 ดำว และดีทีสุ่ด  

❖รำยกำรทัวร์นี ้ ไม่รวมรวมทิป // ไมเ่ขำ้ร้ำนรัฐบำลจีน // ไมแ่จกของ 
 

เงื่อนไข    รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีจะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากท่ี
บริษัทฯ ได้รับการส ารอง ท่ีนั่งจากสายการบินและโรงแรมท่ีพักเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีท่ีไม่สามารถไปเท่ียว
ตามสถานท่ีท่ีระบุในรายการ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  ทางบริษัท
ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้น รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม  
 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเท่ียวบินตามรายการ  
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามท่ีรายการก าหนด  
 ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ  
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  
 น้ าดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน   
 รถเหมำส่วนตัวในอุทยำนจ่ิวไจ้โกว 



 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม  
 ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ   
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี)  
 ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  

เงื่อนไขกำรจอง วำงเงินมัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเข้ำบัญชี  
 
เงื่อนไขยกเลิก  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน   คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทัวร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน   คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดในทุกกรณี 

 
เอกสำรกำรขอวีซ่ำจีน บุคคลทั่วไป **ส ำหรับผู้ใหญ่อำยุ 18ปีขึ้นไป เกิดที่ไทย** 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 3 หน้า (พาสปอร์ตต้องไม่มีช ารุดใดๆ

ท้ังสิ้น ถ้าเกิดช ารุด เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า-ออกเมือง สามารถปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศของท่านได้) 
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2 ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ต้องเปิดหน้าผากให้เห็นคิ้วท้ัง 2 ข้าง 

ห้ามสวมใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อสีขาว สีฟ้าอ่อน สีชมพูอ่อนถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียน
ชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบติดกับพาสปอร์ต  (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันท่ี 30 
พ.ย. 59) 

 ส าเนาบัตรประชาชน  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 ใบกรอกข้อมูลด้านท้ายโปรแกรม 
 
 
 



 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี เดินทำงพร้อมบิดำ-มำรดำ  ใช้เอกสำรดังนี้ค่ะ 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 3 หน้า (พาสปอร์ตต้องไม่มีช ารุดใดๆ

ท้ังสิ้น ถ้าเกิดช ารุด เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า-ออกเมือง สามารถปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศของท่านได้) 
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ต้องเปิดหน้าผากให้เห็นคิ้วท้ัง 2 ข้าง 

ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อสีขาวถ่ายรูป ** ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิป
หนีบกระดาษติดกับพาสปอร์ต (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันท่ี 30 พ.ย. 59) 

 ส าเนาใบสูติบัตร 
 ส าเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา 
 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา 
 กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด (บิดา มารดา และ เด็ก) ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วยค่ะ 
***กรณีเด็กเดินทำงกับบิดำหรือมำรดำ คนใดคนหนึ่ง หรือ เดินทำงกับญำติ (ไม่ได้เดินทำงกับบิดำมำรดำ) เพิ่ม

เอกสำรดังนี้ 
 หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับพ่อหรือแม่ฝ่ายหนี่ง (ถ้าเด็กไปกับญาติต้องระบุความสัมพันธ์)

ต้องเป็นหนังสือท่ีออกโดยหน่วยงานราชการเท่านั้น 
กรณีอ่ืนๆ 
 ใช้เอกสารการย่ืนวีซ่าของบุคคลท่ัวไป 

 
***กรณีสำวประเภทสองแต่งกำยเป็นสตรี  ใช้เอกสำรเพิ่มเติม 
 หนังสือรับรองตนเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าไปท่องเท่ียวเท่านั้น (ระบุวันเดินทางไป-กลับ เมืองท่ีไป) 
 หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ มีตราประทับและลายเซ็น (ระบุวันเดินทางไป-กลับ เมืองท่ีไป) 
 ส าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน 6 เดือน (ถ้าไม่ได้ท างาน) 
(กฎใหม่ * 22 ธ.ค. 57 สาวประเภทสอง (แบบชัดเจน ในรูปถ่าย) หรือ ผู้ชายจริง (แบบคลุมเครือ ไว้ผมยาว หน้าตา

สะสวย) จะต้องไปด าเนินการท าวีซ่าจีนเองในทุกขั้นตอน 
***กรณีพระภิกษุ และ แม่ชี  ใช้เอกสำรเพ่ิมเติม 
 หนังสือรับรองตนเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าไปท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่ได้ไปเผยแพร่ศาสนา (ระบุวันเดินทางไป-

กลับ เมืองท่ีไป) 
 หนังสือรับรองจากวัด เป็นภาษาอังกฤษ มีตราประทับและลายเซ็น (ระบุวันเดินทางไป-กลับ เมืองท่ีไป) 



 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวพระ 
 ส าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน 6 เดือน 
***กรณีคนต่ำงชำติ  ใช้เอกสำรเพิ่มเติม 
 หนังสือรับรองตนเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าไปท่องเท่ียวเท่านั้น (ระบุวันเดินทางไป-กลับ เมืองท่ีไป) 
 หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ มีตราประทับและลายเซ็น (ระบุวันเดินทางไป-กลับ เมืองท่ีไป) 
 WORK PERMIT ต่ออายุการท างานแล้วไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
 ส าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน 6 เดือน 
ข้อมูลส ำคัญ  * กรุณำกรอกข้อมูลจริงในเอกสำรที่ทำงบริษัทจัดให้ 
 นักเรียน นักศึกษา........แจ้งชื่อสถานท่ีศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
 ผู้ท่ีท างาน.......แจ้งชื่อสถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ท่ีท างาน หมายเลขโทรศัพท์ 
 ท่ีอยู่ปัจจุบันของผู้เดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีบ้านท่ีติดต่อได้ 
 ผู้ท่ีแต่งงานแล้ว ต้องให้รายละเอียดของสามี หรือ ภรรยา หรือบุตรธิดา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
 ผู้ท่ีเป็นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดาหรือมารดา หรือ พ่ีน้อง หรือญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
 ผู้เดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้จริง  
โปรดรับทรำบว่ำ  
 ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตัว 
 ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องเผื่อเวลาท าวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน 
 กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย

และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชีธนาคารประเภท
ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน 

 กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศ
จีนด้วยตนเอง 

 ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้ส าหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่า
ข้อมูลเท็จ อาจมี   การระงับการออกวีซ่าเล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

 เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 
อย่างน้อย 7-10 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 



 

 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรืออาจเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร ซึ่งเป็น
เอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งทางบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระชั้นชิด  

 ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเท่ียวทิเบต ต้องใช้หนังสือเดินทางแบบปกติ 
 ท่านท่ีถือบัตร APEC ต้องท าวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บัตร APEC แทนวีซ่าจีนได้ 
 ท่านท่ีถือบัตร APEC หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าประเทศจีนเพื่อการท่องเท่ียว 

โดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสาร
นั้นๆ 

กรุณำส่งเอกสำรยื่นวีซ่ำก่อนเดินทำง อย่ำงน้อย 7-10 วันท ำกำร 
อัตราค่าวีซ่าด่วน 2-3 วัน  จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 1500.- 
อัตราค่าวีซ่าด่วน 1 วัน  มีการยกเลิกระเบียบการยื่นขอวีซ่าด่วน 1 วัน ส าหรับบริษัททัวร์แล้ว / ถ้าท่านมีความ
ประสงค์จะยื่น วีซ่าด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปย่ืนเอกสารและชี้แจงความ
จ าเป็นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจในการพิจารณาและการอนุมัติขึ้นอยู่กับสถานทูต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี้!!!! 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ชื่อ-นามสกุล( MISS./ MRS./ MR.)NAME......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส.......................................................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบนั  
...........................................................................................................................................................................................
.................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์มือถือ............................... 
ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา(กรณีเกษียนแล้วให้ลงชื่อและที่อยู่ที่ท ำงำนเก่ำแทน) 
........................................................................................................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน....................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน  / สถานศึกษา
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................... รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร .................................... 

(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันท่ี................เดือน..............................ปี.......................  ถึง วันท่ี...............เดือน...............................ปี.................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ................................................. 
เมื่อวันท่ี................เดือน..............................ปี.......................  ถึง วันท่ี...............เดือน...............................ปี.................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์  
1. (MISS. / MRS. / MR. NAME............................................................RELATION......................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.)NAME............................................................RELATION......................................................... 
หมำยเหตุ 
**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  
ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
**   แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  


