
     

 
  



     

 

  
โปรแกรมทวัร ์
วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– นครเฉิงตู    
15.00 น.     พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ Gate 9-10 เคานเ์ตอร ์U 

สายการบนิ แอรไ์ชน่า (CA) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่า่น 
17.55 น.    ออกเดนิทางสูเ่มอืงเฉิงตู โดย เทีย่วบนิที ่CA 472  บรกิารอาหาร และเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง 
22.00 น.    เดินทางถงึ นครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทีม่ีภูมิประเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมี

สภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทีอ่บอุน่ ฤดูหนาวทีไ่ม่หนาว
นักและมปีรมิาณความชืน้สูง มพีืน้ทีป่ระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรส่วนหน่ึงเป็นชนกลุ่ม
นอ้ยเชือ้ชาตติา่งๆ ไดแ้ก ่ชาวยี ่ธเิบต เมีย้ว หยุ เชยีง น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
น าทา่นเขา้ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS CHENGDU JINNIU HOTEL (4 ดาว) หรอืเทยีบเท่า 

  
วนัทีส่อง เฉิงตู – อุทยานแหง่ชาตหิวงหลง (รวมกระเชา้ขึน้-ลง) – จิว่จา้ยโกว    

06.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั 
 น าคณะทา่นเดนิทางสู่ อทุยานแห่งชาตหิวงหลง  ชมววิสองขา้งทาง  (วนันี้จะเป็นการวิง่รถระยะยาว

ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 6 ช ัว่โมง 30 นาท ีถงึ 7 ช ัว่โมง)    
13.00 น.     รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
    น าท่านน่ังกระเชา้ลอยฟ้าจากสถานีเชงิเขาขึน้สูส่ถานีบนเขา (**รวมกระเชา้ขาขึน้**กระเชา้ขึน้เขา

ใชเ้วลา 3.12 นาท ี/ สถานีบนเขาแมจ้ะอยูป่ระมาณครึง่ของเสน้ทางซึง่มีระยะทางทัง้หมดรวม 4 ก.ม. แต่
จะชว่ยใหท้า่นเหน่ือยนอ้ยลง และมโีอกาสทีจ่ะเดนิไปเทีย่วจนถงึจุดสงูสดุทีส่วยทีส่ดุไดค้อื “อู๋ไฉ่สอื”)  ลง
จากกระเชา้น าท่านเดนิชมววิของอุทยานมงักรเหลอืง ซึง่เป็นล าธารสายหน่ึงทีไ่หลเร ือ่ยจากเขาลงสูแ่อ่ง
พืน้ดา้นลา่ง ผ่านภเูขาหมิะนานนับพนัปี หนิปูนเกดิการตกตะกอนเป็นแอง่เป็นช ัน้หนิปนูทัง้เล็กและใหญ่
กว่า 400 ช ัน้ แต่ละแอ่งมีความสูงตัง้แต่ 1.5–4.5 เมตร ดูเหมือนสระน ้าเล็กๆ มากมายทีม่ีสเีขียวอมฟ้า
อ่อนแก่สลบักนัอย่างสวยงาม กล่าวกนัว่าที่น่ีเป็นที่อยู่ของพญามงักรเหลือง (ทางเดินลงอุทยานเป็น
บนัไดปดูว้ยไมแ้ละปนูอยา่งดมีศีาลาพกัเหน่ือย และมหีอ้งน ้าสะอาดไวบ้รกิาร   ท่านใดที่ไม่สามารถเดิน
เทีย่วถงึจุดสูงสุดได ้สามารถเดนิจนถึงจุดทีท่่านพอใจ แลว้เดินกลบัลงชมววิตลอดทางมารอคณะไดท้ี่
ลอ้บบี ้โรงแรมหวงหลง ซ ึง่อยูใ่กลป้ระตทูางเขา้อทุยานฯ (ทา่นมเีวลาทีอ่ทุยานหวงหลง 4-5 ช ัว่โมง)  

     
 
 
 
 
 
 
 

 
   จากน้ัน น าทา่นเดนิทางตอ่สูจ่ ิว่จา้ยโกว อทุยานมรดกโลก (ประกาศเมือ่ปี ค.ศ. 1992)  
19.00 น. ถงึจิว่ไจโ้กว รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 
 พกัที ่CELEBRTTY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
 
 



     
วนัทีส่าม จิว่จา้ยโกว(เตม็วนั) รวมรถเวยีนในอุทยาน-โชวท์เิบต 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 หลงัอาหารน าท่านท่องเที่ยวในเมืองจิ่วจา้ยโกว เดินทางสู่ วนอุทยานสวรรคจ์ิว่จา้ยโกว วน

อทุยานสวรรคจ์ิว่จา้ยโกว มีหมู่บา้นเกา่แกช่าวทเิบตอยู่ 9 แห่ง ซ ึง่อยู่กระจดักระจายในวนอุทยานแห่งนี ้
และน่ีคอืทีม่าของ จิว่ไจโ้กว อทุยานแหง่ชาตปิระกอบดว้ย ภเูขา และหบุเขาสลบักนัในระดบัความสงูกว่า 
1,140 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ถงึ 4,588 เมตร ทีย่อดเขาสูงสุดระดบัพืน้ดนิลดหลั่นท าใหเ้กดิแอ่งน ้า 
114 แอ่ง มีขนาดตัง้แตแ่อง่เล็ก ไปจนถงึทะเลสาบใหญ ่กบัน ้าตกมโหฬาร น ้าตกทีใ่หญ่ทีส่ดุ ความกวา้ง 
300 เมตร ธรรมชาตทิีส่วยงามเป็นทีสุ่ด แม่น ้า 5 สาย หาดทราย และตาดหนิปูน 5 จุด ทะเลสาบหา้สี 
ความมหศัจรรยข์องอทุยานแห่งนีค้อืสถาพของน ้าในแอ่งซ ึง่มีสสีนัพสิดารหลาก หลายดจุเนรมติกบัลลีา
ฤดูกาลทีห่มุนเวยีน สรา้งสสีนัใหท้วิทศัน ์จนไดช้ ือ่ว่า "เจ็ดแดนเทพนิยาย" ภายในวนอุทยานมีเสน้ทาง
ทอ่งเทีย่วหลกัอยู ่2 เสน้ทางชมสว่นแรกทีเ่ป็นทะเลสาบแอง่น ้าและบงึหญา้ ชมความงามของธรรมชาตทิี่
ยิง่ใหญย่งัไม่ถกูนักทอ่งเทีย่วท าลายจงึมคีวามงดงาม ดัง่ดนิแดนทีถู่กเนรมติร พืน้น ้าทีม่สีฟ้ีา และสเีขยีว
ทีใ่ส มองแลว้ชวนใหห้ลงไหล เชญิทา่นถา่ยรปูกบัทวิทศันใ์หจ้ใุจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากน้ันน าท่านชม วนอทุยานโดยใชอ้กีเสน้ทางหน่ึง จากทางภาคใตไ้ปสูแ่ผ่นดนิทเิบต ชมช ัน้

หินและดินที่ถูกอดัหนุนขึน้มาพรอ้มแร่ธาตุ ละลายผสมปนดินจนท าใหน้ ้ามีสีสนัประหลาด ใหท้่าน
ถ่ายรูปจุดชมวิว ทะเลสาบกระจก ทะเลสาบหงส ์ทะเลสาบแพนดา้ ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบสวยๆ 
ผ่านบงึหญา้ ตาดน ้า ช ัน้น ้าตก และน ้าตกธารไขมุ่ก ทีแ่สนสงบและงดงาม พืน้ทีข่องอทุยานประกอบดว้ย
ทะเลสาบ 14 แหง่ น ้าตก 17 แหง่ 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ที่ภตัตาคาร  
 ชมการแสดงโชวท์ิเบต ชมการฟ้อนร าอนัตระการตา และชมการแสดงวฒันธรรม ประเพณี
อนัน่าตื่นตาตื่นใจของชนเผ่าจา้ง(ทิเบต)ในโรงละครที่เพียบพรอ้มดว้ยแสงสีที ่ตกแต่งในแบบ
ทิเบต      

 พกัที ่CELEBRTTY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
 

วนัทีส่ี ่ จิว่จา้ยโกว – เมอืงโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตีย๋ซ ี– เฉิงตู 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางกลบัเฉิงต ูโดยใช ้เสน้ทางซงพาน-เม่าเสีย้น-ตเูจยีงเยีย่น  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัรบัประทานอาหาร น าทา่นชม เมอืงโบราณซงพาน 
เป็นเมืองชายแดนจนี-ทเิบตในสมยัโบราณเป็นเมืองทีใ่ช ้
แลกเปลีย่นสนิคา้ชาวฮั่นและชาวทเิบตซึง่ชาวฮั่นนิยมน า
ใบชา ผา้แพร เกลอืและของใชป้ระจ าวนัมาแลกเปลีย่นมา้
แกะ ขนแกะ และหนังสตัวข์องชาวทิเบต ก าแพงเมืองซง
พาน สรา้งในสมยัราชวงศห์มิงมีพลเมือง 1 แสนกว่าคน ปี 
ค.ศ. 1933 ทหารจนีแดงเดนิทางไกลผ่านซงพานนายพล
หลวิป๋อเฉิง สาบานผูกมิตรกบัหวัหนา้ชาวเผ่าทเิบต เชยีง
อิสลาม และไดร้บัการสนับสนุนและไดข้า้มแดนไปทาง
ภาคเหนือเพือ่ตอ่ตา้นชาวญีปุ่่ นทีร่กุราน  

 

 

 



     
 

น าคณะท่านเดินทางต่อ  ระหว่างทางแวะห่านได ้
ชม ทะเลสาบเตีย๋ซ ีตัง้อยู่ระดบัความสูงเกอืบ 3,000 
เมตร เป็นทะเลสาบสีเขียวเทอรค์อยซ ์แต่เลีอ้ยยาวไป
ตามแอง่หุบเขา เป็นภมูภิาพอนัยิง่ใหญต่ระการตาผวิน า
ราบเรยีบ ปราศจากริว้คลื่น หรอืแท่งตอไม ้และสีของ
ทะเลสาปเขม้สดไรเ้งาสะทอ้น จนดรูาวเป็นกระเบือ้งยาว 
ทะเลสาบเตีย๋ซเีป็นผลพวงจากการเกดิ แผ่นดนิไหว
เมือ่ปี พ.ศ. 2476 ซึง่คราวน้ันไดก้ลนืสิง่กอ่สรา้ง และทุก
สรรพชวีติใหห้ายไปในพรบิตา ความงามของธรรมชาติ
บางคร ัง้ก็แฝงดว้ยความโหดรา้ย ใหท้่านถ่ายรูปอย่าง
อสิระ เพือ่เก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ   
 สมควรแกเ่วลา น าท่านเขา้สู่ เมอืงเฉิงตู เมอืงเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทีม่ภีูมิประเทศรายรอบไปดว้ย
เทอืกเขา และมสีภาพภูมอิากาศทีเ่หมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทีอ่บอุ่น ฤดู
หนาวทีไ่ม่หนาวนักและมีปรมิาณความชืน้สงู มีพืน้ทีป่ระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรส่วน
หน่ึงเป็นชนกลุม่นอ้ยเชือ้ชาตติา่งๆ ไดแ้ก ่ชาวยี ่ธเิบต เมีย้ว หยุ เชยีง 

19.00 น. ถงึเฉิงต ูรบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 
น าทา่นเขา้ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS CHENGDU JINNIU HOTEL (4 ดาว) หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่า้ เฉิงตู – ศูนยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้ – ถนนคนเดนิซนุซลูี่ – โชวเ์ปลีย่นหน้ากาก 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าทา่นแวะ รา้นผา้ไหม  ชมผลติภณัฑเ์คร ือ่งนอนจากใยไหม  
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู ่ศูนยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้ สถานทีเ่พาะพนัธุแ์ละบา้นของหมีแพนดา้กว่ารอ้ย
ละ 30 ของหมีแพนดา้ทั่วโลก ชมหมีแพนดา้ สตัวส์งวนหายากมีก าเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยาก
เพราะอุณหภมูใินรา่งกายทีพ่รอ้มจะตัง้ทอ้งมเีพยีง 3 วนั ใน 1 ปี เท่าน้ัน และ จะตกลูกคร ัง้ละประมาณ 2 
ตวั ตวัที่แข็งแรงเพียงตวัเดียวเท่านน้ัที่จะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนดา้ คอืไผ่ลูกศร ปัจจุบนั 
รฐับาลจนีไดใ้ชห้มแีพนดา้เป็นสือ่การผูกมติรไมตรกีบัประเทศตา่งๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  
 น าท่านแวะซือ้ยาแกน้ ้ารอ้นลวก เป่าฟู่หลงิ “ยาบวัหมิะ” ยาประจ าบา้นทีม่ีช ือ่เสยีง ซ ึง่ท่านจะไดช้ม 

การสาธติการนวดเทา้ ซ ึง่เป็นอกีวธิหีน่ึงในการผ่อนคลายความเคลยีด และบ ารงุการไหลเวยีนของโลหติ
ดว้ย วธิธีรรมชาต ิ
จากน้ันน าท่านไปชอ้บป้ิงที่ ถนนคนเดนิซนุซลูี่ เต็มไปดว้ยหา้ง
ใหญ่และรา้นรวงย่อยๆมากมายขายเสือ้ผา้แฟช ัน่น าสมยั รองเทา้ 
กระเป๋า แว่นตา  น าท่านสู่ถนนที่ช ือ่ว่า ซอยกวา้งซอยแคบ ซึง่
เป็นบา้นทรงจีนโบราณของท่านนายพลในยุคก่อน ถนนสายนี้มี
การตกแต่งแบบยอ้นยุค และน าสินคา้ทอ้งถิน่มาวางขายใหท้่านได ้
จบัจา่ยซือ้เป็นของฝากกนัดว้ย  

ค า่              รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 หลงัจากรบัประทา่นอาหารค ่า น าทา่นชมโชวเ์ปลีย่นหน้ากาก ที่

ขึน้ช ือ่ขอเฉินต ูศลิปะการแสดงช ัน้สูงของเสฉวน ชมการ เปลีย่นหนา้กากภายในเสีย้ววนิาท ีโดยทีไ่ม่
สามารถจบัตาไดท้นัเป็นการแสดงทีส่งวนและสบืทอดกนั มาภายในตระกลูหลายช ัว่อายคุน ไม่ถา่ยทอด
ใหบ้คุคลภายนอกทัว่ไป 
น าทา่นเขา้ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS CHENGDU JINNIU HOTEL (4 ดาว) หรอืเทยีบเท่า 
 
 



     
วนัทีห่ก เฉิงตู – ถนนโบราณจิน่หลี ่– ศาลเจา้สามกก๊ – สนามบนิ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิจงิหลี ่ เป็นถนนคนเดนิอยูต่ดิกบัศาลเจา้สามกก๊ บรเิวณถนนจงิหลีม่ 
สนิคา้พืน้เมืองและขนมต่าง ๆ รวมทัง้ของฝากของขายเป็นจ านวนมาก ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ได ้
ตามใจชอบ 
และน าท่านชม ศาลเจา้สามกก๊ สรา้งขึน้เมื่อ ค.ศ.223 เพื่อร าลกึถงึบคุคลส าคญัในประวตัศิาสตรส์าม
กก๊ หรอืสมัย ค.ศ.220-280 ซึง่สิ่งก่อสรา้งต่าง ๆ เป็นผลงานการก่อสรา้งที่ปรบัปรุงในปีที่ 11 ของ
จกัรพรรดิค์งัซแีห่งราชวงศช์งิและศาลเจา้แห่งนี ้ไดร้บัการยกยอ่งเป็นโบราณสถานแหง่ชาตขิองจนี เมื่อ
ปี ค.ศ.1961 และไดส้รา้งเป็นพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิเมีอ่ปี ค.ศ.1984 ดว้ย 

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร **เมนูสมุนไพรเสฉวน  ไดเ้วลาเดนิทางไปสนามบนิ 
14.05 น. เดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดย สายการบนิแอรไ์ชน่า เทีย่วบนิที ่CA 471 
17.05 น.     กลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

***************************** 
หมายเหต ุ มลีงรา้นรฐับาล 4 รา้น  

 
 

กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีใ่นวนัจองทวัรห์ากท่านมต่ีอเคร ือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่ประโยชของตวัท่านเอง 
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 
ท่านและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไขทีบ่รษิทัฯไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

กรุป๊ออกเดนิทางไดต้อ้งมผูีร้ว่มคณะ 20 ท่านขึน้ไป(มหีวัหน้าทวัร)์ 
 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว เพิม่ วซีา่จนี 

11-16 ตุลาคม 2562 30,900 6,000 รวม 

18-23 ตุลาคม 2562 30,900 6,000 รวม 

08-13 พฤศจกิายน 2562 27,500 5,000 รวม 

05-10 ธนัวาคม 2562 27,500 5,000 รวม 

 
 
อตัรานีร้วม 
  คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิไปกลบั (กรุป๊) กรงุเทพฯ-เฉิงต-ูกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรไ์ชน่า 
  คา่ทีพ่กั 2 ทา่นตอ่หน่ึงหอ้งคู ่
  คา่วซีา่จนี 1,650บาท  
  คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  
  คา่ภาษสีนามบนิไทย และ จนี 
  คา่บตัรผ่านประต ู เขา้ชมสถานทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ ทีน่ ้าหนักไม่เกนิ 23 กก. 
 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัทางอากาศคา่เบีย้ประกนัภยัในจนี   
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
คา่บรกิารไมร่วม  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่เคร ือ่งดืม่ นอกจากรายการ 
 คา่ทปิคนขบัรถ+ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ + คา่ทปิหวัหน้าทวัร ์รวม 200 หยวน/ท่าน/ทรปิ 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / คา่ท าเอกสารออกนอกราชอาณาจกัรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น 
 คา่ภาษ ี7 % และ ภาษ ี3% 
 



     
หมายเหตุ  รายการอาจมีการสบัเปลีย่นหรอืเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม / การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่
เทีย่วบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย /บรษิทัไดท้ า
ประกนัอุบตัเิหตุใหก้บัลูกคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ / บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบ
ในคา่ใชจ้่ายทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดอ้นัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลง การลา่ชา้การยกเลกิเทีย่วบนิ เรอื รถไฟ หรอืคา่ใชจ้า่ย
ทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดอ้นัเน่ืองมาจากสาเหตขุองการสไตรค์ การนัดหยดุงาน  อบุตัเิหตุ  ภยัธรรมชาต ิและกรณีสดุวสิยัอืน่ๆ 
ทีบ่รษิทัไม่อาจควบคุมได ้/ บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 10 ท่าน / บรษิทัขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะมีการเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอื/
และกรณีสายการบนิประกาศขึน้ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิหรอืค่าธรรมเนียมอืน่ๆ / บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้ม
ออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ / ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ี่

จะปรบัราคาตั๋วเคร ือ่งบนิตามสถานการณด์งักลา่ว / ส ารองทีน่ั่ง ช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้
ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง / สว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 20 วนั 
 
เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 
1. หนังสอืเดนิทางทีม่ีอายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหตุ: หนังสือเดนิทางตอ้งไม่มีการ ช ารุด
ใดๆ ทัง้สิน้ ถา้ เกดิการช ารดุ เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถา่ยหนา้ตรงไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นใบหูทัง้ 2 ขา้ง / พืน้หลงัสขีาวเท่าน้ัน / ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ / ไม่
ใสเ่คร ือ่งประดบั ไม่ใสเ่สือ้แขนกุด ไม่ใส่เสือ้สขีาวหรอืสอี่อน / ผมหนา้ตอ้งเหนือคิว้ / รปูอดัดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟูจิ
เท่าน้ัน และตอ้งไม่ใชส่ติก๊เกอร ์หรอืรูปปร ิน้จากคอมพวิเตอร ์**รปูใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน ** ท่านทีป่ระสงคใ์ชรู้ป
ถา่ยขา้ราชการในการยืน่วซีา่ กรณุาเตรยีมหนังสอืรบัรองตน้สงักดัจดัมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง 

 
 
4. กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี 
- เด็กอายตุ ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อและแม่ ขอส าเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ)  
- เด็กอายตุ ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อหรอืแม่ ขอส าเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ), ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น
ของพ่อและแม่ ,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพนัธว์า่ เกีย่วขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งมี 
ลายเซน็ของพ่อหรอืแม่ ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่น้ัน 
- เด็กอายุต ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอส าเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ), ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น ของ
พ่อและแม่, หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพนัธว์่า เกีย่วขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอย่างไร ตอ้งมีลายเซ็น
ของพ่อหรอืแม่ ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่น้ัน  
- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
- ใบเปลีย่นชือ่ หรอื เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี       



     
5.  เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่ึกษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้นกรณี
ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเท็จ 
อาจมกีารระงบัการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 
7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วีซา่ ดงัน้ันกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษิทัทวัร ์อย่าง
นอ้ย 15 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิ่มเตมิหรอืเปลีย่น
ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   
9. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่จนี ท่านจะตอ้ง
รบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษิทัฯ ไม่ทราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้
วซีา่ / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่
ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์
10. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิ่มเติมหรอื
เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   
ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้ง
รบัผดิชอบเอง 
11. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรณุาสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางบรษิทัฯ) 
-ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศ
ไทยเทา่น้ัน 
- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เน่ืองจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
12. อตัราคา่วซีา่ด่วน ทีต่อ้งจ่ายเพิ่มใหส้ถานฑตูจนี เมื่อทา่นสง่หนังสอืเดนิทางล่าชา้ยืน่วซีา่ด่วน 2 วนั เสยีคา่ใชจ้่าย
เพิม่ทา่นละ 1,200 บาท 
เง่ือนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั–หกัคา่ใชจ้า่ยคา่มดัจ าตั๋ว ท่านละ 5,000.- เพราะกรุป๊ตอ้งการนั
ตมีดัจ ากบัสายการบนิและมีการการนัตคี่ามดัจ าทีพ่กัโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศซึง่ไม่อาจขอคนื
เงินได ้/ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึน้ไป - เก็บค่าใชจ้่าย 50 % / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั - เก็บ
คา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทวัร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วนั - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
ความรบัผดิชอบ  บรษิทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเทีย่ว,สายการบนิและตวัแทนการท่องเทีย่วต่างประเทศซึง่ไม่อาจ
รบัผดิชอบตอ่ 
 ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หน้าที่บรษิทัฯ อาทิ การนัดหยุดงานการจลาจลเปลี่ยนแปลง

ก าหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผดิกฎหมายหรอื
เอกสารการเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 
**กรุณากรอกรายละเอยีดทัง้หมดใหค้รบถว้น และตามความเป็นจรงิ เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหน้าพาสปอรต์)   

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

SURNAME.......KUNGCHAROEN............................................................................................................................... 

สถานภาพ       โสด   แตง่งาน            หมา้ย            หย่ารา้ง    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส.......................................................................................................... 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)….................................................................................................. 

..............................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์...................................  

โทรศพัทบ์า้น...................................................มอืถอื............................................... 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพ ์

ใหญ่).....................................................................  

..............................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์...................................  

โทรศพัทบ์า้น...................................................มอืถอื............................................... 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

ต าแหน่งงาน..................................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน  / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ

ตวัพมิพ)์............................................................................................ 

..............................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์...................................  

โทรศพัท.์..................................................มอืถอื............................................... 

**กรณีเกษยีณอายุงาน กรุณากรอกชือ่สถานทีท่ างาน/ ทีอ่ยู่ ทีเ่คยท างาน...................................................... 

............................................................................................................................................................โทร................................ 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก ทางสถานทูตจะมกีารโทรเชค็

ขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่   ไม่เคย     เคย  โปรดระบุประเทศ................... 

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

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME. ………………………………………………………............................................ 

ความสมัพนัธ.์...............................................................................เบอรโ์ทร.................................................................... 

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

ความสมัพนัธ.์.......................................................................เบอรโ์ทร................................................................ 

หมายเหต ุ
** ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้่านเกดิ
ความไม่สะดวกภายหลงั  ท ัง้นี้เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีนี่้  (โปรดท าตามระเบยีบ
อย่างเครง่ครดั) 


