
  

  



 

 

 

 

 

 
 
 
โปรแกรมทวัร ์
วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ เฉิงตู – เมอืงเมา่เสีย้น 
07.30 น. พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 แถว D เคาทเ์ตอร ์สาย

การบิน THAI AIRWAYS พบเจา้หนา้ที่บรษิทั คอยใหก้ารตอ้นรบัท่านที่หนา้เคานเ์ตอร ์
เชค็อนิ 

10.15 น. เดนิทางสู่เมอืงเฉิงตู โดย สายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG618 
14.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานซวงหลิว นครเฉิงตู  ซ ึง่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน 

มณฑลแห่งนี้มีแม่น ้า 4 สายไหลผ่าน จึงไดช้ ือ่ว่า เสฉวน (Si Chuan) เป็นพืน้ที่ที่อุดม
สมบูรณจ์นไดร้บัฉายาว่าเป็น เมอืงแห่งสรวงสวรรค ์นอกจากนีเ้มืองเฉิงตูยงัเป็นเมอืงที่มี
ช ือ่เสยีงทางประวตัศิาสตรซ์ ึง่รูจ้กักนัเป็นอย่างดจีากวรรณกรรมจนีเร ือ่งสามกก๊ หลงัจากผ่าน
พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเม่าเสีย้น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช.ม.) 
ระหว่างทางใหท่้านได ้พกัผ่อน และ เพลดิเพลนิกบัววิ ทวิทศันต์ลอดสองขา้งทาง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  ทีพ่กั MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 
 
วนัที ่2 เมา่เสีย้น – ชมิชา – อุทยานแหง่ชาตหิวงหลง(รวมกระเชา้ขึน้-ลง) – จิว่จา้ยโกว  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

น าท่านแวะรา้นชา ใหท่้านไดช้มิชาและเลอืกซือ้ใบชาเพือ่เป็นของฝากใหค้รอบครวั จากน้ัน 
น าท่านเดนิทางสู่หวงหลง ระหว่างทางใหท่้านไดช้มความงามสองขา้งทางทีย่งัคงความเป็น
ธรรมชาตแิละความสวยงามอยู่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4ช ัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 

  
จากน้ันน าท่านขึน้ อุทยานแห่งชาตหิวงหลง ระหว่างทางชมความงามสองฝ่ังทางที่ยงัคง
ความเป็นธรรมชาติและความสวยงามอยู่เหมอืนเดิม น าท่านเดินชมวิวของ อุทยานมงักร



เหลือง(สระมงักรเหลือง) ซ ึง่เป็นล าธารสายหน่ึงที่ไหลเร ือ่ยจากเขาลงสู่แอ่งพืน้ดา้นล่าง 
ผ่านภูเขาหมิะนานนับพนัปี มลีกัษณะทางธรรมชาตคิอืเป็นหนิปูน หนิปูนเกดิการตกตะกอน
เป็นแอ่งเป็นช ัน้ตามระดบัความสูงของภูเขา หนิปูนทัง้เล็กและใหญ่กว่า 400 ช ัน้ แต่ละแอ่งมี
ความสูงตัง้แต่ 1.5–4.5 เมตร ดูเหมอืนสระน ้าเล็กๆมากมาย ทีม่สีเีขยีวอมฟ้าอ่อนแก่สลบักนั
อย่างสวยงาม กล่าวกนัว่าทีน่ี่เป็นทีอ่ยู่ของพญามงักรเหลอืง ช ืน่ชมธรรมชาตจินถงึเวลาอนั
สมควร ระหว่างทางเดนิลงจากอุทยานใหท่้านไดช้มชมววิสองขา้งทางอย่างเต็มอิม่ 

 หลงัจากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ จิว่จา้ยโกว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) ซ ึง่ตัง้อยู่ใจ
กลางตะเข็บของหุบเขาสามอ าเภอ คอือ าเภอซงพาน หนานผิงและผิงอู่  ห่างจาก นครเฉิงตู
ประมาณ 540 กโิลเมตร ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก เมือ่วนัที่ 
14 ธนัวาคม ค.ศ.1992  อุทยานจิว่จา้ยโกว หรอืทีช่าวตะวนัตกเรยีกขานกนัในนาม ‘ดนิแดน
แห่งเทพนิยาย’ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาทีท่อดตวัคดเคีย้วไปมา โตรกธารลดเลีย้วผ่านผาสูงและ
น ้าตกขนาดใหญ่  ก่อเกิดเป็นทิวทัศน์อันตระการตาโดดเด่นดว้ยสีส ันของภาพภูมิ
ทศัน ์ โดยรอบครอบคลุมพืน้ที่กว่า 720 ตารางกโิลเมตร จิ่วจา้ยโกวเป็นชือ่รวมของ 3 หุบ
เขาชือ่ ซูเ่จิน้ ยื่อจื๋อและ จื๋อจาวา กระจายตวัในรูปตวั Y ในเทอืกเขาหมงิซาน เป็นที่ต ัง้ของ
ชมุชนชาวทเิบต 9 หมู่บา้นทีอ่าศยัอยู่รมิธารน ้าบรเิวณนีไ้ดร้บัการเรยีกขานจากชนเผ่าทเิบต
ว่าเป็น ‘ขนุเขาธารน ้าอนัศกัดิส์ทิธิ’์ ดงัน้ันสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นขนุเขา 
ป่าไม ้ล าน ้า หรอืหินทุกกอ้นลว้นไดร้บัการเคารพจากชนเผ่าพืน้เมอืงทิเบต ปัจจุบนัผืนป่า
โบราณอนัอุดมแห่งนีจ้งึยงัคงไดร้บัการรกัษาไวเ้ป็นอย่างด ี 
จากน้ันน าท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั อสิระใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ภายในโรงแรม 
  ทีพ่กั CELEBRITY HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 
 
วนัที ่3  อุทยานแหง่ชาตจิิว่จา้ยโจว(รวมรถเหมาในอุทยาน) – ชมโชวธ์เิบต  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสมัผสัความงดงามของ อุทยานแหง่ชาตธิารสวรรคจ์ิว่จา้ยโกว (หุบเขา
ชาวธเิบตเกา้หมู่บา้น)การเขา้เที่ยวชมภายในอุทยานตอ้งใชร้ถบรกิารซ ึง่ทางอุทยานฯ          
จดัไวส้ าหรบันักท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่อนุญาตใหใ้ชร้ถส่วนตวั ตอ้งใชบ้รกิารรถรวมภายใน
อุทยานฯ *** รบั-ส่งนักท่องเทีย่วทัว่ไปเป็นเวลาตามป้ายจอดรบัส่งทีก่ าหนด ***  
 
 
 
 
 
 
 
ชมความงดงามของ อุทยานแหง่ชาตธิารสวรรคจ์ิว่จา้ยโกว สถานทีซ่ ึง่ปราศจากมลพิษ
และไดร้บัการรกัษาความเป็นธรรมชาตเิอาไวเ้ป็นอย่างด ีท่านจะไดช้มความงามดัง่ดนิแดนที่
ถูกเนรมติขึน้มา ทอ้งฟ้าสคีราม เมฆสขีาว พืน้น ้าใส ทะเลสาบสฟ้ีา สเีขยีว อากาศบรสิุทธิ ์ซ ึง่
เป็นสถานที่ๆ  นักท่องเทีย่วทัว่โลกปรารถนาจะเดนิทางมาเยีย่มชม (อย่าลมืเตรยีมกลอ้งถ่ายรูป
ไปบนัทกึภาพสวยๆ เก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ)   
 
น าท่านชม ทะเลสาบหา้ส ีทะเลสาบทีม่สีขีอง น ้าแปลกตาโดยเฉพาะเมือ่ยามแสงอาทติยต์ก
กระทบบนพืน้น ้าสขีองน ้าในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสรุีง้งดงามดัง่ภาพวาดในจนิตนาการ



ของเหล่ากวีทัง้หลาย ชมม่านน ้าของ น ้าตกซูเจิง้ น ้าตกซึง่มีม่านน ้ากวา้ง เหมือนรูปกลีบ
ดอกบวั ซ ึง่ในฤดูหนาวก็จะกลบักลายเป็นม่านน ้าแข็งเกาะตวัอยู่เชน่กนั  

                 แจง้ใหท้ราบ : การชมธรรมชาตไิดม้ากน้อยขึน้อยู่กบัความวอ่งไวของคณะทวัร ์
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากน้ันน าท่านเทีย่วชมอกีฝ่ังของอุทยานฯ เดนิทางผ่านป่าหลากส ีและทะเลสาบเล็กๆ ไต่เขา

สูงมุ่งตรงไปยงัปลายถนนลึกที่สิน้สุด ณ “ทะเลสาบยาว” ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ขีนาด
ใหญ่ทีสุ่ดในอุทยาน คอืยาว 4,300 เมตร กวา้ง 200 เมตร มคีวามลกึ 80 เมตร ลอ้มรอบ
ดว้ยภูเขาสูง และป่าสน ฉากหลงัเป็นยอดเขาสูงทีป่กคลุมดว้ยภูเขาหมิะ และเป็นจุดทีถ่่ายภาพ
ไดอ้ย่างสวยงามทีสุ่ด  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 หลงัอาหารน าท่าน ชมโชวร์ะบ าธเิบต ศลิปะการแสดงของชาวทเิบต 

ทีพ่กั CELEBRITY HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 
 
วนัที ่4  จิว่จา้ยโกว – เมอืงโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตีย๋ซ ี– เฉิงตู 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 น าท่านสู่ เมืองโบราณซงพาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมยัโบราณเป็นเมืองที่ใช ้

แลกเปลี่ยนสินคา้ชาวฮั่นและชาวทิเบต ซ ึง่ชาวฮั่นนิยมน าใบชา ผา้แพร เกลือและของใช ้
ประจ าวนัมาแลกเปลีย่นมา้ แกะ ขนแกะ และหนังสตัวข์องชาวทเิบต ชมก าแพงเมอืงซงพาน 
สรา้งในสมยัราชวงศห์มิง มพีลเมือง 1 แสนกว่าคน ปีค.ศ. 1933 ทหารจีนแดงเดนิทางไกล
ผ่านซงพาน นายพลหลวิป๋อเฉิง สาบานผูกมติรกบัหวัหนา้ชาวเผ่าทิเบต เชยีง อสิลาม และ
ไดร้บัการสนับสนุนและไดข้า้มแดนไปทางภาคเหนือเพือ่ต่อตา้นชาวญีปุ่่ นทีรุ่กราน 

 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเทีย่วชม ทะเลสาบเตีย๋ซ ีทีม่นี ้าสเีขยีวดัง่เทอควอยซบ์นทีร่าบสูง สลบัดว้ยแนวทวิเขา 

ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึน้จากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยคร ัง้และไดก้ลืนเมืองทัง้เมืองอยู่ใต ้
ทะเลสาบ อสิระถ่ายรูปคู่กบั จามร ีสตัยเ์ลีย้งทีช่าวทเิบต หรอืชาวจนีทีร่าบสูงนิยมเลีย้งไว ้อสิระ
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เฉิงตู (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ช ัว่โมง 320กโิลเมตร) ท่าน
จะไดส้มัผสัธรรมชาตอินังดงามระหว่างการเดนิทาง  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พกัที ่RUI TING XI JIAO HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาว 

 
 
 
 
วนัที ่5 เฉิงตู – ศูนยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้(รวมรถราง) – เมอืงเล่อซาน – ล่องเรอืชมหลวง

พอ่โตเล่อซาน  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 



น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้ ศูนยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้ ทีน่ี่มหีมแีพนดา้กว่า 20 
ตวั หมีแพนดา้เป็นสตัวส์งวนหายากมีก าเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิใน
รา่งกายทีพ่รอ้มจะตัง้ทอ้งมเีพียง 3 วนัใน 1 ปี และจะตกลูกคร ัง้ละประมาณ 2 ตวั ตวัทีแ่ข็งแรง
เพียงตวัเดยีวเท่าน้ันจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมแีพนดา้คอืไผ่ลูกศร รฐับาลจีนไดใ้ชห้มี
แพนดา้เป็นสือ่การผูกมติรไมตรกีบัประเทศต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเล่อซาน  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง)  
น าท่าน ล่องเรอืชม หลวงพอ่โตเล่อซาน เป็นพระพุทธรูปองคใ์หญ่ทีสุ่ดในโลก ตัง้อยู่ใน

เขาเล่อซาน เมอืงเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจนี ขนาดของพระพุทธรูป มคีวามสูงกว่า 70 
เมตร ไหล่กวา้งกว่า 20 เมตร พระเศยีรสูงเท่าภูเขา พระบาทวางอยู่รมิแม่น ้า พระหตัถว์างบน
เข่า พระพกัตรอ์ิ่มเอิบสงบ ไดร้บัลงทะเบียนเป็นมรดกโลกรว่มกบัเขาเอ๋อเหมย เมื่อปี พ.ศ. 
2539 หลวงพ่อโตเล่อซาน เร ิม่สรา้งตัง้แต่สมยัราชวงศถ์งั คอืครสิตศ์กัราช 700 กว่าปีเร ิม่ตน้
โดยมีพระชือ่ไห่ทง ท่านไดเ้ดินทางมาถึงเมืองเสฉวนและพบว่าภูเขาเขาเล่อซานตัง้อยู่บน
ทางผ่านของแม่น ้าสามสาย จงึมกัเกดิอุบตัเิหตเรอืล่มท าใหม้ผูีค้นเสยีชวีติบ่อยๆ พระไห่ทงจงึ
ตัง้ใจสรา้งพระพุทธรูปองคใ์หญ่ขึน้ตรงจุดนีเ้พือ่ใหพ้ระคุม้ครองเเกผู่เ้ดนิทาง ต่อมามชีาวพุทธ
ผูม้ีจิตศรทัธาใชค้วามพยายามและใชเ้วลาอีก 90 ปี สรา้งพระพุทธรูปองคนี์้จนส าเร็จ 
พุทธศาสนิกชนจากทอ้งทีต่่างๆพากนัมานมสัการ เพือ่ความสงบสุขแห่งจติใจ 

ค ่า          รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
   พกัที ่LE HUO HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 
 
วนัที ่6 งอ้ไบ ๊– ยอดเขาจนิติง่ – พระโพธสิตัวผู์่เสยีน10หน้าทรงชา้ง – วดัหวัจา้ง – งอ้ไบ ๊
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เขางอ้ไบ ๊หรอืเรยีกวา่ เออ๋เหมยซาน จากน้ันน าท่านเปลีย่นรถทอ้งถิน่

ขึน้เขา ซ ึง่เป็นหน่ึงในภูเขาส าคญัทางพุทธศาสนาของจนี มีวดัวาอารามและสถานทีส่ าคญั
ทางประวตัศิาสตรต์ัง้อยู่มากมาย น าท่าน นั่งกระเชา้ลอยฟ้า ขึน้สู่จุดชมววิบน             ยอด
เขาจนิติง่ ทีม่คีวามสูงจากระดบัน ้าทะเล 3,077เมตร ท่านจะไดเ้ห็นทวิทศันอ์นัสลบัซบัซอ้น
ไปดว้ยขนุเขาเหนือช ัน้เมฆทีส่วยงามดุจดัง่สวรรค ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

  
 
 
 
 

 
 



น าท่านนมสัการ พระสมนัตภทัธโพธสิตัยท์รงชา้ง ซ ึง่ชาวจนีจะเรยีกว่า เซ ีย่นผู่ซา หรอื 
โผวเฮีย้งผ่อสกั ลกัษณะพิเศษขององคพ์ระปฏิมา จะเป็นพระโพธิสัตวท์รงคชสารเป็น
ชา้งเผือก 6 งา (คมัภรีม์หายานเรยีกว่า ชา้งฉัททนัต)์ เพราะถอืว่าชา้งเป็นสตัวท์ีท่รหดอดทน 
เป็นการอุปมาอุปไมย ถงึการโปรดสตัวใ์หพ้น้ทุกขไ์ดท้ัง้หมด ว่าเป็นงานทีย่ากแสนเข็ญตอ้ง
ใชค้วามอดทนอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาชนะกเิลส และตณัหาของสตัวโ์ลก
ทัง้หลายทัง้ปวง และการที่มีพระพกัตร ์10 หนา้ ก็หมายถึงการบ าเพ็ญบารมีตามเสด็จพระ
พุทธองคโ์ดยการตัง้ปณิธาน และการปฏิบตั ิ10 ประการ ซ ึง่องคพ์ระนี้มีความสูง 48 เมตร 
ตัง้อยู่ภายในวดัว่านฝอ หรอื วดัหมืน่ปี วดันีเ้ป็นวดัที่เกดิจากพระประสงคข์อง ฮ่องเตแ้ห่ง
ราชวงศถ์งั ทีอ่ยากแสดงความกตญัญูใหพ้ระมารดา จงึสรา้งวดันีใ้หเ้ป็นของขวญั โดยตัง้ช ือ่
เป็นมงคลใหม้ารดามอีายุหมืน่ปีเชน่เดยีวกนั ส าหรบัวดัหมืน่ปีนี ้มพีระอยู่เพยีง 20 รูป แต่สิง่ที่
ส าคญัก็คอืมกีารเปิดใหผู้ศ้รทัธาในพระพุทธศาสนาสามารถมาท าสมาธไิหวพ้ระ สวดมนต ์ 
จากน้ันน าท่านเที่ยวชม วดัหวัจา้ง ภายในวดัยงัมี ต าหนักทอง ต าหนักเงิน ต าหนัก
ส ารดิ และต าหนักเหล็ก ซ ึง่ประหน่ึงว่าไดจ้ าลอง 4 พุทธครี ีอนัไดแ้ก่ ผู่โถซาน จิว่หวั
ซาน อู่ไถซาน และเอ๋อเหมยซาน มาไวท้ีย่อดจินติง่ จุดสูงสุดของยอดเขางอ๊ไบ ๊อนัเป็น
ทีต่ ัง้ของวิหารทองหรอืจนิติ่ง ในวนัที่มสีภาพอากาศดี จะเกดิปรากฏการณท์างธรรมชาติที่
แปลกของเขานี้คือ ชว่งที่พระอาทิตยโ์คจรอยุ่ในจุดที่เหมาะเจาะ เงาของผูท้ี่อยู่บนเขา จะ
สะทอ้นอยู่บนกอ้นเมฆที่ลอยต ่าจากยอดเขา มีแสงรุง้ลอ้มรอบ ในอดีตผูแ้สวงบุญบางคน 
ถงึกบักระโดดจากยอดเขา ดว้ยเชือ่ว่าเป็นหนทางไปสู่นิพพาน 

 น าท่านเดนิทางลงจากยอดเขางอ้ไบ ๊
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่LE HUO HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 
 
วนัที ่7 งอ้ไบ ๊– เฉิงตู – วดัตา้ฉือ – ถนนคนเดนิไท่กูห่ลี ่– โชวเ์ปลีย่นหน้ากาก(ทีน่ั่งระดบั

A)  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเฉิงตู (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 2.30ช ัว่โมง) น าท่านชม 
วดัตา้ฉือ  สถานทีผ่นวชเป็นพระภกิษุของพระถงัซมัจั๋ง ตัง้อยู่ใจกลางนครเฉิงตู  

 

  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมถนนคนเดนิไท่กู่หลี ่ไท่กูห๋ลีเ่ป็นทีต่ ัง้ของวดั ชอ้ปป้ิงคอมเพล็กซ ์รา้นคา้แบรนด ์
เนม รา้นอาหาร และหา้งสรรพสนิคา้ต่างๆ ใหท่้านไดอ้สิระชอ้ปป้ิง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 

 
 



 
 
 
 
 

  
จากน้ันน าใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิไปกบั โชวเ์ปลีย่นหน้ากาก เอกลกัษณแ์ละไฮไลนข์องเมอืง
เฉิงตู มคี ากล่าวว่า “ถา้มาเฉิงตู แลว้ไม่ไดดู้โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก ถอืว่ายงัมาไม่ถงึเฉิงตู” โชว ์
เปลีย่นหนา้กาก เป็นการโชวท์ีผู่แ้สดงสะบดัหนา้เพียงคร ัง้เดยีวก็สามารถเปลีย่นหนา้ไดเ้พียง
เสีย้ววินาที เป็นศิลปะของคนจีนตัง้แต่สมยัโบราณ ในอดีตเทคนิคการแสดงจะถูกปิดเป็น
ความลบัและจะถ่ายทอดเฉพาะคนในตระกูลเท่าน้ัน โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก เป็นศลิปะการแสดง
งิว้ของเสฉวน เป็นไฮไลทข์องเมอืงเฉิงตูและเป็นวธิกีารเปลีย่นหนา้กาก ดว้ยการดงึเชอืกอย่าง
แนบเนียน จากหน้ากากที่ซอ้นกนัอยู่หลายๆหน้า หรอืสะบดัหน้ากาก แค่เสีย้ววินาที มนั
เปลีย่นเรว็มากๆ จบจบัไม่ไดว้่าท าไดอ้ย่างไร 
 พกัที ่LE HUO HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

 
วนัที ่8 รา้นหยก – ศาลเจา้สามกก๊ – เมนูพเิศษ(สมุนไพรจนี) – กรุงเทพฯ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

น าท่านแวะชม รา้นหยก ทีม่คุีณภาพและมชี ือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้ 
ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผีเซยีะสตัวม์งคลที่มีช ือ่เสียง จากน้ันน าท่านชม ศาลเจา้
สามกก๊ ซึง่มพีืน้ทีก่ว่า 37,000 ตร.ม. ชมรูปป้ันของ ท่านขงเบง้ ท่านกวนอู และขนุนาง
ทีส่ าคญัในยุคน้ัน สุสานของกษตัรยิเ์ล่าป่ี ทีท่่านนายกโจวเอนิไหล ไดบ้ญัชาใหท้หารมา
คุม้ครองไวใ้นยุคปฏวิตัวิฒันธรรม จงึไม่ไดถู้กท าลายไป 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ สมุนไพรจนี 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเฉิงตู เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 
15.30 น. น าท่านเหริฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ สายการบนิ THAI AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่TG619 
17.35 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

หมายเหต ุ*** รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 



กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีใ่นวนัจองทวัรห์ากท่านมต่ีอเคร ือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง 
 

เน่ืองจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้  
ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี ้ามนัขึน้ในอนาคต  

ซึง่ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ภาษนี ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ 
 

หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรฐับาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่วทกุเมือง ทัว่ประเทศจนี ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้
พืน้เมืองใหนั้กท่องเทีย่วทัง้ในและต่างประเทศไดรู้จ้กั ในนามของศูนยจ์ าหน่ายสนิคา้ของรฐับาล หรอืภายใตก้ารดูแลของ
รฐับาล ทีเ่มอืงเฉิงต ูม ี5 รา้นทีต่อ้งบรรจใุนรายการทอ่งเทีย่ว ไดแ้ก ่รา้นสมุนไพรจนี , รา้นผา้ไหม , รา้นใบชา , รา้นหยกและ
หมอน ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่ารา้น
รฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45 นาท ีซ ือ้หรอืไม่ซ ือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจ
ของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ 

 
หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 

ท่านและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไขทีบ่รษิทัฯไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
กรุป๊ออกเดนิทางไดต้อ้งมผูีร้ว่มคณะ 20 ท่านขึน้ไป(มหีวัหน้าทวัร)์ 

 
วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว เพิม่ วซีา่จนี 

11-18 ตุลาคม 2562 42,900 6,900 รวม 

18-25 ตุลาคม 2562 42,900 6,900 รวม 

08-15 พฤศจกิายน 2562 38,900 5,900 รวม 

04-11 ธนัวาคม 2562 38,900 5,900 รวม 

 
อตัรานีร้วม 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไปกลบั (กรุป๊) กรุงเทพฯ-เฉิงตู-กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย 
 ค่าทีพ่กั 2 ท่านต่อหน่ึงหอ้งคู่ 
 คา่วซีา่จนี 1,650 บาท  
 ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุในรายการ  
 ค่าภาษสีนามบนิไทย และ จนี 
 ค่าบตัรผ่านประตู  เขา้ชมสถานทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ ทีน่ ้าหนักไม่เกนิ 20 กก. 
 ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิ ค่าประกนัภยัทางอากาศค่าเบีย้ประกนัภยัในจนี   
 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
คา่บรกิารไมร่วม  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าเคร ือ่งดืม่ นอกจากรายการ 
 คา่ทปิคนขบัรถ+ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ + คา่ทปิหวัหน้าทวัร ์รวม 200 หยวน/ท่าน/ทรปิ 
 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ค่าท าเอกสารออกนอกราชอาณาจกัรของผูถ้อืหนังสอืต่างดา้ว / ค่าวซีา่

ด่วน 
 ค่าภาษ ี7 % และ ภาษ ี3% 

 
 
 



เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มช าระคา่มดัจ า  20,000  บาท พรอ้มส่งหลกัฐานการโอนเงนิใหท้างบรษิทั 

ค่าทวัรส์่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วนั มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดนิทาง 

2. ในการยื่นขอวซีา่ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหค้รบ
ตามทีร่ะบุ พรอ้มส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวซีา่ ไม่น้อยกว่า  30 วนัก่อนการเดนิทาง (ใน
กรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ ์หรอืส่งมอบเอกสารใหท้างบรษิทัฯ ชา้กว่าก าหนด ทางบรษิทัมี
ความจ าเป็นตอ้งเรยีกเก็บค่ายืน่วซีา่เรง่ด่วนเพิม่ 1,050 บาท ใหก้บัทางสถานทูตจนี  

 

การยกเลกิ 
1. ส าหรบัผูโ้ดยสารทีท่างบรษิทัฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง  
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มดัจ า 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 วนัขึน้ไป ขอสงวนสิทธิใ์นการไม่คืนเงินในทุกกรณี เน่ืองจากเป็น

รายการทีต่อ้งท าวซีา่ 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (มหีวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง  
 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่จนี ในการยืน่วซีา่(ส าหรบัพาสปอรต์ไทย)  
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) มอีายุการใชง้านเหลอืมากกวา่ 6 

เดอืน และมหีน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้าเตม็ 
2. รูปถ่ายหน้าตรง 3.3ซม.X 4.8ซม.หรอื 2นิว้ 2 ใบ ,รูปใหม่

ไมเ่กนิ 6 เดอืน, พืน้หลงัสขีาวเท่านั้น, หา้มใชส้ติก๊เกอร ์
หรอืรูปพริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร,์ หา้มยิม้, หา้มใส่เสือ้สี
ขวา, หา้มสวมแวน่ตาและเคร ือ่งประดบั, สวมชุดธรรมดา
, หา้มใชรู้ปถ่ายขา้ราชการ, คนมุสลิมตอ้งเปิดเห็น
ใบหน้า 

3. กรณีผูท้ีท่ างานเกีย่วกบัสื่อมวลชนทุกแขนง ตอ้งแนบใบรบัรอง
การท างาน ระบุช ือ่ผูเ้ดินทาง, ต าแหน่ง, วนัเดินทาง,วนักลบั 
พรอ้มระบุว่าจุดประสงคใ์นการเดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน 

4. กรณีเด็กที่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี กรุณาแนบเอกสาร
เพิม่เตมิดงันี ้

 - ส าเนาใบสูจบิตัร พ่อและแม่เซน็ตร์บัรองส าเนาถูกตอ้ง  
 - ใบเปลีย่นชือ่,นามสกุลทุกใบ ของเด็กและผูป้กครอง (ถา้ม)ี ทางสถานทูตตอ้งการเชค็ว่าตรงกบั
ชือ่บนใบสูตบิตัรหรอืไม่ 
 - ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของพ่อและแม่ และเซน็รบัรองทัง้พ่อและแม่ดว้ย  
 - ส าเนาใบหย่าของพ่อและแม่ (ถา้ม)ี  
 - ใบยินยอมใหเ้ด็กเดินทางออกต่างประเทศ ทีอ่อกจากส านักงานเขตตามทะเบียนบา้นของเด็ก 
กรณีเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มพ่อ และแม่ 
 - หากเดก็เดนิทางกบัผูอ้ืน่ทีไ่มใ่ชท่ ัง้พอ่และแม ่ใหแ้นบใบยนิยอมใหเ้ดนิทางระบุชือ่ผูท้ี่
เดนิทางพรอ้มเดก็ และความสมัพนัธก์บัเดก็ 
5. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่

จนี ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบเร ือ่งการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง และโปรดดูแลเอกสารของ
ท่านไม่ใหสู้ญหายระหว่างการเดนิทาง 

 



6. กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
   - ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิีม่ใีบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเท่านัน้ 
   - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  
7. กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
8. กรุณาเตรยีมเอกสารทัง้หมดพรอ้มส่งใหบ้รษิทัฯ ภายใน 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง กรณีลูกคา้ส่ง

เอกสารล่าชา้ มีความจ าเป็นตอ้งเรยีกเก็บค่าบรกิารวซีา่เรง่ด่วนเพิ่มใหก้บัทางสถานทูตจนี ท่านละ 
1,050 บาท  

9. กรุณากรอกแบบฟอรม์ดา้นล่าง เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรบัประกอบการกรอกแบบฟอรม์วซีา่ ระบุขอ้มูล
จรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่ึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ทีท่ างาน เบอรโ์ทรศพัท ์
ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน 

10. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสาร
เพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์ม่ทราบ
ล่วงหนา้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑก์ารยืน่วีซา่โดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหน้า** 

 

หมายเหตุ…ท่านใดมซีองใส่พาสปอรต์กรุณาถอดออกเกบ็ไวก้อ่นส่ง
เล่มมายังบร ิษัทเพื่อยื่นวีซ่า  เพื่อเป็นการป้องกนัการสูญหาย
เน่ืองจากขณะยืน่เล่มเขา้สถานทูต ทางสถานทูตจะตอ้งใหเ้อาซองที่
ใส่พาสปอรต์ออกกอ่นยืน่ 

หมายเหตุ 
1. บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ๆ ทีอ่ยู่
นอกเหนือการ   ควบคุมของทางบรษิทัฯหรอื ค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ยการ
สูญหาย ความล่าชา้หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่
รบัผดิชอบค่าบรกิารทีท่่านไดช้ าระ ไว ้แลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรอืเอกสาร เดนิทาง  ไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. ราคานีค้ดิตามราคาภาษีเคร ือ่งบินและภาษีสนามบนิในปัจจุบนั ซ ึง่หากมีการปรบัราคาสูงขึน้ บรษิทัฯ 
สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาขึน้ตามจรงิ 

6. กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง 
การบรกิารจากสายการบิน  บรษิัทขนส่งหรอื หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บรษิัทฯ จะด าเนินโดยสุด
ความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรบัค่าบรกิารน้ันๆ 

7. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิัทฯ 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

8. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นี ้ทางบรษิทัฯจะจดัหา รายการเทีย่ว
สถานทีอ่ืน่ๆ มาให ้โดยขอ สงวนสทิธิก์ารจดัหานี ้โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้   

 
 



9 สิง่ของ "ตอ้งหา้ม" ขึน้เคร ือ่งบนิ 
 1. เคร ือ่งดืม่ เคร ือ่งส าอาง ของเหลวทุกชนิดทีม่คีวามจุต่อชิน้เกนิ 100 มล. รวมไมเ่กนิ 
1 ลิตร (1,000 มล.) เชน่ เจล น ้าหอม สบู่เหลว สเปรย ์หา้มพกตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ แต่สามารถน าใส่
กระเป๋าทีจ่ะโหลดได ้ทัง้นีเ้ป็นมาตรการป้องกนัการกอ่การรา้ย ทีเ่ขม้งวดขึน้หลงัจากเหตุการณ ์911 แต่ถา้
เป็นยาทีจ่ าเป็นตอ้งพกตดิตวั ก็สามารถพกพาไดใ้นปรมิาณทีเ่หมาะสม เชน่ ชดุยาแกเ้บาหวาน 
 2. แบตเตอร ีส่ ารอง (Power Bank)ไม่สามารถน าแบตเตอร ีส่ ารองทุกชนิดใส่กระเป๋าทีน่ าไป
เชค็อนิ แต่สามารถพกพาใส่กระเป๋าถอืขึน้ไปได ้โดยตอ้งเป็นแบตเตอร ีส่ ารองทีม่ค่ีาความจุไฟฟ้าไม่เกนิ 
32,000 mAh ไม่เกนิคนละ 2 ชิน้ 
 3. อาวุธ ปืน และอาวุธทุกชนิด รวมถงึอาวุธโดยสภาพ เชน่ มดี สนับมอื ดาบ ทวน กระบอง 
และสิง่เทยีมอาวุธ เชน่ ปืนไฟแชก็ ระเบดิไฟแชก็ ปืนเด็กเล่น 
 4. ของมคีม ไมบ้รรทดัเหล็ก คตัเตอร ์กรรไกรตดัเล็บ เขม็เย็บผา้ มดี มดีพบั มดีพก และ
ของมคีมทุกชนิด ทีอ่าจท าใหเ้กดิอนัตราย แต่หากเป็นของใชท้ีจ่ าเป็น อาจอนุญาตใหเ้ก็บไวใ้นกระเป๋า
ใบใหญ่ทีโ่หลดใตเ้คร ือ่งบนิได ้แต่ไม่อนุญาตใหพ้กพาขึน้เคร ือ่งบนิ 
 5. วตัถุไวไฟ เพือ่ไม่ใหเ้กดิปัญหาระเบดิหรอืเพลงิไหม ้เชน่ น ้ามนัไฟแชก็ เช ือ้เพลงิแข็ง สี
น ้ามนั ไมข้ดีไฟ ฯลฯ 
 6. อาหารทีม่กีลิน่แรง อาหารต่างๆ เชน่ อาหารทะเล เนื้อสตัวส์ด/แชแ่ข็ง ทุเรยีน ปลารา้ ตอ้ง
แพ็คมาอย่างเหมาะสม 
 7. สตัวม์พีษิ สตัวดุ์รา้ย รวมถงึสตัวข์นาดใหญ ่สตัวส์งวน นอกจากอาจรบกวนผูอ้ืน่แลว้ ยงั
ผดิกฎหมายอกีดว้ย 
 8. สารอนัตรายต่างๆ เชน่ สารก าจดัแมลง สารหนู วตัถุออกซไิดซ ์เชน่ แอมโมเนียไนเตรท 
แคลเซยีมเปอรอ์อกไซด ์วตัถุกา๊ซมนัตภาพรงัส ีเชน่ ธาตุยูเรเนียม วตัถุกดักรอ่น เชน่ แบตเตอร ีท่ีบ่รรจุ
สารกดักรอ่น น ้ากรด ปรอท ฯลฯ 
 9. สิง่ของอืน่ๆ เชน่ แมเ่หล็ก น ้าแขง็แหง้เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โปรดกรอกเอกสาร ส าหรบัเป็นขอ้มลูในการยื่นวีซ่าจีน 

 

ชื่อ............................................................. นามสกลุ.......................................................................... 

(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ตรงตามหนา้ Passport) 

วนั/เดือน/ปี เกดิ............................อาย.ุ.........เลขท่ีบตัรประชาชน................................สญัชาติ......... 

วฒิุการศกึษา.........................................สถานะภาพ  (   )โสด   (   )แต่งงาน   (   )หมา้ย   (   )หยา่รา้ง 

ชื่อค ู่สมรส.................................................................อาชีพค ู่สมรส................................................ 

 

ท่ีอย ูบ่า้นตามทะเบียนบา้น  ............................................................................................................... 

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

รหสัไปรษณีย.์........................เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น..............................เบอรมื์อถือ................................ 

อีเมล.์.................................................................................................................  

 

ท่ีอย ูปั่จบุนั ท่ีไม่ตรงกบัทะเบียนบา้น .................................................................................................. 

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

รหสัไปรษณีย.์........................เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น..............................เบอรมื์อถือ................................ 

อีเมล.์.................................................................................................................  

 

ท่ีท างาน 

ชื่อสถานท่ีท างานหรือสถานศึกษา

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

ท่ีอย ูท่ี่ท างานหรือ สถานศกึษา .......................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย.์...............................อาชีพ/ระดบัชัน้ท่ีศึกษา...........................ต าแหน่ง......................... 

เบอรท่ี์ท างาน/เบอรส์ถานศกึษา......................................... 

 

สมาชิกในครอบครวั 

1.ชื่อ-สกลุ............................................................................สญัชาติ................อาชีพ........................

ความสมัพนัธ.์......................เบอรมื์อถือ................................ 

2.ชื่อ-สกลุ............................................................................สญัชาติ................อาชีพ........................

ความสมัพนัธ.์......................เบอรมื์อถือ................................ 

3.ชื่อ-สกลุ............................................................................สญัชาติ................อาชีพ........................

ความสมัพนัธ.์......................เบอรมื์อถือ................................ 

4.ชื่อ-สกลุ............................................................................สญัชาติ................อาชีพ........................

ความสมัพนัธ.์......................เบอรมื์อถือ................................ 

**บคุคลที่สามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉกุเฉิน 

ชื่อ-สกลุ................................................................................สญัชาติ................อาชีพ.......................

ความสมัพนัธ.์......................เบอรโ์ทรศพัท.์............................ 

 กรณีท่ีลกูคา้ไม่สามารถใหเ้อกสารตามท่ีบริษัทเรียกเก็บได ้เป็นเหตใุหท้างสถานทตูปฎิเสธการออกวีซ่าใหก้บั

ลกูคา้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าใชจ่้าย และไม่สามารถรบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน 

 แผนกวีซ่า สถานทตูจีน สามารถสอบถามไดท่ี้ 02-245-0888 


