
     

 

8L85: ทวัรเ์ฉงิต ูดนิแดนสวรรคจ์ ิว่จา้ยโกว 4 วนั 2 คนื 
มรดกโลกทางธรรมชาต ิจิว่จา้ยโกว ดนิแดนสวรรคส์ามฤด ู7 แดนเทพนยิาย 

ชมความนา่รกัของเหลา่หมแีพนดา้ ณ ศนูยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้  

อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิชุนซลีู ่“สยามสแควรเ์ฉงิต”ู 

เมนูพเิศษ: อาหารเผา่เจยีง,อาหารเสฉวน,อาหารกวางตุง้ 

พกั รร. ระดบั 4 ดาว จิว่จา้ยโกว 1 คนื, เมา่เสีย้น 1คนื 

บนิตรงสู ่เฉงิต ูโดยสายการบนิ *คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่* 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



     

 
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่

 

เด็ก 

อายุ 2-18 ปี 

 

Infant 

อายุ 0-2 ปี 

 
พกัเดีย่วเพ ิม่ 

 
ทีน่ ัง่ 

 

8-11 ก.พ.63  

 
 

11,888 
 

14,888 
 

 

 

Infant 

5,000 
ไมร่วมคา่วซีา่ 

 

3,500 
 

20 
 

22-25 ก.พ.63  

 
 

11,888 
 

14,888 

 

3,500 
 

20 
 

7-10 ม.ีค.63  

 
 

11,888 
 

14,888 

 

3,500 
 

20 
21-24 ม.ีค.63  

 
 

11,888 
 

14,888 

 

3,500 
 

20 
 

4-7 เม.ย.63  

 
 

14,888 
 

17,888 

 

3,500 
 

20 
 

11-14 เม.ย.63  

 
 

16,888 
 

19,888 

 

3,500 
 

20 
 

25-28 เม.ย.63  

 
 

13,888 
 

16,888 

 

3,500 
 

20 
 

9-12  พ.ค.63  

 
 

12,888 
 

15,888 

 

3,500 
 

20 
 

23-26  พ.ค.63 
 
 

12,888 
 

15,888 

 

3,500 
 

20 
 

6-9 ม.ิย.63 
 
 

12,888 
 

15,888 

 

3,500 
 

20 
 

20-23 ม.ิย.63 
 
 

12,888 
 

15,888 

 

3,500 
 

20 
 

 

วนัแรก: ทา่อากาศยานสุวรรณภูม-ิเฉงิต-ูเมา่เสีย้น-ทะเลสาบเตีย๋ซ-ีจิว่จา้ยโกว           
                 อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                   

00.15 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประตู เคาเตอรเ์ช็คอนิ

สายการบนิ Lucky Air (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทกุใบจะตอ้ง

ฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตวัทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบนิ   

03.20 น. บนิลดัฟ้าสู ่เฉงิต ูโดยสายการบนิ Lucky Air เทีย่วบนิที ่8L812 

07.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิรวงลิว้ นครเฉงิตู  เมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ศนูยก์ลาง

ดา้นการเมอืงการทหารและดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ จิว่จา้ยโกว  ระหว่างทางผ่าน  เมอืงเมา่เสีย้น  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชม.) 

ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงใตป้ระชากรสว่นใหญ่เป็นชนเผ่าเชยีง อกีทัง้ยังเป็นแหลง่เพาะพันธุห์มี

แพนดา้ทีส่าํคญัของจนีอกีแห่งหนึง่ ระหว่างทางใหท้า่นได ้เพลดิเพลนิกบัววิทวิทศันต์ลอดสองขา้งทาง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นเดนิทางตอ่ ระหว่างทางผ่าน ทะเลสาบเตีย๋ซี  หรอื เตยีซไีห่ เกดิจากแผ่นดนิไหวหมูบา้นกว่า 

6,000 หลงั เมื่อปี ค.ศ.1978 จนกลายเป็นทะเลสาบ ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพกบัทะเลสาบและววิทวิทศันท์ี่

งดงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงจ ิว่จา้ยโกว ระหว่างทางทา่นจะไดช้มความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดร้ังสรรคข์ ึน้มา 

ทัง้ภเูขาหมิะ หนา้ผาสงูชนั แม่น้ําทีค่ดเคีย้ว ใบไมเ้ปลีย่นส ีหากยิง่เขา้ใกลจ้ิว่จา้ยโกวมากเทา่ไหร่ ก็จะ

ยิง่เห็นใบไม ้เปลีย่นสไีดม้ากขึน้เรือ่ยๆ จิว่จา้ยโกวตัง้อยู่ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน 

แตเ่ดมินัน้ จิว่จา้ยโกวนัน้มหีมู่บา้นชาวทเิบตอยู่ 9 หมู่บา้น อาศยัอยู่รมิธารน้ําเหลา่นี้ เนื่องจากชาวทเิบต

นั

บ

ถื

อ

ภู

เ

ข

า

 

ธ

า

ร

น้ํา

 

จิ่

ว

จ ้

า

ยโกว จงึไดร้ับการเคารพจากชาวทเิบตว่าเป็นขนุเขาธารน้ําอันศกัดิส์ทิธิ ์

คํา่  ถงึ จิว่จา้ยโกว  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร    

พกัทีจ่ ิว่จา้ยโกว: LIWAN RESORT HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

วนัทีส่อง: อุทยานแหง่ชาตจิ ิว่จา้ยโกว (รวมรถประจาํทางอุทยาน)  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                   

                   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

 นําทา่นเดนิทางสู ่จิว่จา้ยโกว เสน้ทางนี้จะไดช้มววิทวิทศันท์ีแ่ปลกตาทัง้ภเูขาหมิะทีส่ะทอ้นกบัแสงพระ

อาทติย ์ทศันียภาพของลําน้ําทีท่อดยาวเป็นแนวคดเคีย้วเมือ่มองลงมาจากมุมสงู ผ่านเสน้ทางคดโคง้ไป

ตามขนุเขาและโตรกผา ซึง่เสน้ทางนี้เป็นเสน้ทางทีส่าํคญัในสมัยโบราณ เพราะเป็นเสน้ทางทีศ่ตัรูใช ้

รุกรานเสฉวน ผ่านยอดเขาทีส่งูทีส่ดุ ตูเ้จยีงซาน (เขากหุลาบพันปี ) ทีร่ะดบัความสงู 4,200 เมตร กอ่น

จะคอ่ยๆลดระดบัลงและคดไปตามทางจนถงึ จิว่จา้ยโกว จากนัน้นําทา่นสูเ่ขต อทุยานแหง่ชาตจิ ิว่จา้ย

โกว (อทุยานธารสวรรค)์ นําทา่นเปลีย่นขึน้รถอทุยาน  (รวมรถประจําทางอุทยาน *ไม่ใชร่ถเหมา *)  

ทา่นจะไดส้มัผัสและชืน่ชมกบั อทุยานแหง่ชาตธิารสวรรคจ์ ิว่จา้ยโกว ซึง่เป็นสว่นหนึง่ในบรเิวณตอน

ใตข้องเทอืกเขาหมงิซาน ห่างออกไปจากตวัเมอืงเฉงิตรูาว 500 กโิลเมตร จิว่ไจโ้กวมชีือ่เสยีงดา้นความ

งามแห่งสสีนัทีแ่ปลกเปลีย่นไม่รูจ้บ ทะเลสาบผุดขึน้ทา่มกลางหมู่แมกไมเ้ขยีวขจ ีน้ําใสเป็นประกายชุม่

ฉ่ํา ยอดเขาหมิะตดักบัทอ้งฟ้าสคีราม เกดิเป็นภาพธรรมชาตอิันงดงามทีแ่ปรเปลีย่นไปตามฤดกูาล ผล ิ

ดว้ยความสวยงามจงึทําให ้ อทุยานแหง่ชาตจิ ิว่ไจโ้กวไดถ้กูขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาต ิในปีค.ศ. 1992   

 ชาวธเิบตทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีน่ี้มตีํานานเกีย่วกบัการเกดิของภมูปิระเทศ จิว่จา้ยโกวดงันี้ “ตา้เกอผูม้ชีวีติ 

อันเป็นอมตะและนางฟ้าอู่นัวเซอโหม่ ทีอ่าศยัอยู่ในเทอืกเขาลกึนี้ไดต้กหลมุรักซึง่กนัและกนั ตา้เกอจงึ

ไดข้ดักระจกบานหนึง่จนวาววับดว้ยกระแสลมและหมู่เมฆ และมอบใหก้บัอู่นัวเซอโหม่เป็นของกํานัล แต่

โชครา้ยทีอู่่นัวเซอโหม่ทําหลน่และแตกเป็นชิน้เล็ก ช ิน้นอ้ยถงึ 108 ชิน้ ซ ึง่ภายหลงัจงึกลายเป็น

ทะเลสาบทัง้ 108 แห่งในหุบเขาเกา้หมู่บา้นแห่งนี้” ภายในอาณาบรเิวณอุทยานจิว่จา้ยโกว ประกอบดว้ย

ภเูขาและหุบเขาอันสลบัซบัซอ้น เนื่องจากพืน้ทีส่ว่นใหญ่มรีะดบัพืน้ดนิทีล่ดหลัน่จงึทําใหเ้กดิแอ่งน้ํา

นอ้ยใหญ่มากมายถงึ 114 แอ่ง และกลุม่น้ําตกใหญ่นอ้ยรวมถงึ 17 กลุม่ และแม่น้ําซึง่ไหลมาจากหุบเขา

รวม 5 สาย ทา่นจะไดพ้บกบัความมหัศจรรยข์องอุทยานแห่งนี้ ชมสภาพของน้ําในทะเลสาบมสีสีนัที่

พสิดารหลากหลาย ประกอบดว้ยฤดกูาลทีเ่ปลีย่นแปลงจนทําไหเ้กดิสสีนัอันมหัศจรรยจ์นไดฉ้ายาว่า “7 



     

แดนเทพนยิาย”  ทา่นจะไดช้มความงาม นํา้ตกโนย่ือ่หลา่ง  สงูจากระดั บน้ําทะเล 2,365 เมตร กวา้ง 

320 เมตร สงู 25 เมตร เป็นน้ําตกหนิปูนทีก่วา้งทีส่ดุของอุทยานจิว่จา้ยโกว และกวา้งทีส่ดุในประเทศจนี 

ตอ่ดว้ย ทะเลสาบกระจก  สงูจากระดบัน้ําทะเล 2,390 เมตร น้ําลกึโดยเฉลีย่ 11 เมตร ลกึทีส่ดุ 243 

เมตร ครอบคลมุพืน้ที ่ 1.9 แสนตารางเมตร เงาสะ ทอ้นของทะเลสาบกระจก เสมอืนกระจกบานใหญ่

สะทอ้นเงาจากทอ้งฟ้า ทําใหเ้กดิภาพพเิศษขึน้มา คอืมปีลาว่ายกลางเมฆหมอก มนีกบนิกลางสายน้ํา 

รมิทะเลสาบมตีน้ไมส้องตน้พันกนัสงูระฟ้า ทําใหคู้ร่ักนยิมมาถา่ยรูปคูท่ีน่ี่ เพราะเชือ่กนัว่าจะซือ่สตัยต์อ่

ความรักตลอดไป  ชม ทะเลสาบแรด เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ เสน่หอ์ันน่าประทบัใจของทะเลสาบนี้คอื 

หมู่เมฆและสายหมอกทีส่ะทอ้นทะเลสาบแรดจนแยกไม่ออกว่าสว่นไหนทีเ่ป็นทอ้งฟ้า ความ

เปลีย่นแปลงของทัง้เมฆและหมอกในทกุ ๆ เชา้ ใหค้วามงดงามทีแ่ตกตา่งกนัไปในแตล่ะวันอย่างน่า

ประทบัใจ นอกจากนี้ทะเลสาบแรดเป็นทะเลส าบเดยีวทีอ่นุญาตใหนั้กทอ่งเทีย่วลอ่งเรอืยอชตไ์ด ้  ชม 

ทะเลสาบซูเ่จ ิง้ เป็นทะเลสาบนอ้ยใหญ่ 19 แห่งไหลลดหลัน่กนัลงมาราวขัน้บันได สลบักบัแอ่งน้ําและ

แนวตน้หญา้สสีดใส ชม ทะเลสาบมงักรคู ่อยู่ใกลก้บัทะเลสาบประกายไฟ มักมหีงสแ์ละเป็ดแมนดารนิ

มาเลน่น้ําทีท่ะเลสาบนี้ ชือ่ของทะเลสาบนี้มาจากแนวหนิปูนกน้ทะเลสาบทีม่รีูปร่างเหมอืนมังกรสองตวั 

ตํานานโบราณของชาวธเิบตกลา่วไวว้่า ในอดตีมมีังกรรา้ยสองตวัเขา้มาทํารา้ยชาวธเิบตในดนิแดนนี้โดย

พ่นลกูเห็บและพายุหมิะมายังหมู่บา้น  ในทีส่ดุเทพเจา้กซีา ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวธเิบตไดม้า

ปราบมังกรทัง้สองตวันี้ และลา่มโซม่ังกรทัง้สองนี้ไวใ้ตท้ะเลสาบ ตัง้แตนั่น้มาชาวธเิบตในจิว่จา้ยโกวนี้ก็

อยู่อย่างสงบสขุเป็นน้ําตกธารหนิปูน มรีูปทรงเป็นรูปพัด เป็นน้ําตกทีไ่หลผ่านถ้ําลําธารใหญ่ มสีายน้ําที่

ทอดธารลดหลัน่ยาวถงึ 310 เมตร ไม่ขาดสายสอ่งประกายระยบิระยับเป็นน้ําตกทีม่คีวามงามราวกบัเสน้

ไขมุ่ก และเคยเป็นจุดทีเ่คยถา่ยทําภาพยนตรเ์รือ่งไซอิว๋ น้ําตกนี้ถอืเป็นน้ําตกทีก่วา้งทสีดุในจิว่จา้ยโกว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นชม ทะเลสาบหา้ส ีสสีนัทีส่วยงามของน้ํานัน้เกดิจากแคลเซยีมคารบ์อเนต และบรรดาพชืน้ําชนดิ

ตา่งๆ ทีเ่จรญิเตบิโตอยู่ในทะเลสาบ ซึง่ไม่เพยีงแตส่รา้งความสวยงาม ทําใหน้ํ้าเป็นสฟ้ีาและสเีขยีว

เทา่นัน้ หากยังทําใหน้ํ้าใสแจ๋วราวกบักระจก นักทอ่งเทีย่วจงึสามารถมองเห็นสิง่ตา่งๆ ทีอ่ยู่ใตน้ํ้าได ้

อย่างชดัเจน และยังมองเห็นววิทวิทศันท์ีส่วยงามเบือ้งหนา้สะทอ้นลงบนผวิน้ําจนปรากฏเป็นภาพที ่

สวยงามแปลกตา ชม ทะเลสาบยาว เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่และกวา้งทีส่ดุ ของอุทยานจิว่จา้ยโกว ระดบั

น้ําลกึทีส่ดุ 100 กว่าเมตร น้ําในทะเลสาบมาจากหมิะทีล่ะลายลงมาจากภเูขา มตีน้สนซดีารข์ ึน้อยู่บน

ภเูขารอบๆทะเลสาบ เมือ่มองจากระยะไกลสะทอ้นเป็นทวิทศันอ์ันงดงาม ในฤดหูนาวทะเลสาบจะจับตวั

แข็งหนาถงึ 60 เซนตเิมตร จงึเป็นสถานทีท่ีเ่หมาะสาํหรับการเลน่สเก็ต   ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการบันทกึ

ถา่ยภาพและดืม่ดํา่กบัธรรมชาต ิทีส่วยสดงดงามไดอ้ย่างเต็มที ่ 

หมายเหต:ุ ทัง้นี้การทอ่งเทีย่วในอุทยานนัน้ทางไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรจ์ะใชว้จิารณญาณในการนํา

ทา่นเดนิทางตามจุดทอ่งเทีย่วตา่งๆภายในอุทยาน อาจทําใหเ้ก็บบางสถานทีใ่นอุทยานไม่ครบ ทัง้นี้น

ข ึน้อยู่กบัการใชร้ะยะเวลาในแตล่ะสถานที ่การรักษาเวลาของคณะลกูทวัร ์และสภาพอากาศ ณ วัน

เดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 
 

**หากคณะไม่สามารถเดนิทางเขา้ชมอุทยานจิว่จา้ยโกวได ้เนื่องจากสภาพอากาศหรอืเหตผุลใดๆก็ตาม 

ทางบรษัิทฯขอเปลีย่นเป็นเขา้ชม อทุยานซงผงิโกว แทนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้และไม่มกีาร

คนืคา่ธรรมเนียมใดๆทัง้ส ิน้**  

 ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงเมา่เสีย้น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชม.)  

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร    

พกัทีเ่มา่เสีย้น : XI QIANG HOMELAND HOTEL (4*) หรอื

ระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัทีส่าม: เฉงิต-ูถนนจนิหล-ีศนูยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้ (รวมรถกอลฟ์)-

ถนนคนเดนิชุนซลีู ่     Option: สุกีเ้สฉวน+โชวเ์ปลีย่น
หนา้กาก    อาหารเชา้,เทีย่ง,--- 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่ศนูยอ์นรุกัษห์มแีพนดา้ (รวมรถกอลฟ์ ) สถานทีเ่พาะพันธุ์

และบา้นของหมแีพนดา้กว่ารอ้ยละ 30 ของแพนดา้ยักษ์ทัว่โลก อสิระ

ใหท้า่นชมความน่ารักของเหลา่แพนดา้ทีอ่อกมาโชวต์วัอย่างใกลช้ดิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แวะนวดผ่อนคลายที่  ศนูย์วจิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ  ฟังเรือ่งราวเกีย่วกบัการแพทยโ์บราณ

ตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจุบัน การสง่เสรมิการใชส้มุนไพรจนีทีม่มีานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดย

แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ  
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

แวะรา้นหมอนโอโซน เลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์อาท ิหมอน ผา้ห่ม ทีน่อน ฯลฯ จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง

ตามอัธยาศยั ถนนคนเดนิชุนซลีู ่ย่านชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของเฉงิตเูป็นแหลง่ศนูยร์วมวัยรุ่นชือ่ดงัและ

เป็นทีต่ัง้ของตกึสงูรูปทรงทนัสมัยมากมาย รวมถงึหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัเชน่ ISETAN และรา้นคา้

มากมาย อาท ิZARA, H & M, UNIQLO 

**อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั** 

Option: สกุีเ้สฉวน+โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก ราคาทา่นละ 300 หยวน  

**ตดิตอ่ไดท้ีห่นา้งานกบัหวัหนา้ทวัร ์หรอื ไกดท์อ้งถิน่** 

ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางส ูทา่อากาศยานนานาชาตซิรวงลิว้ นครเฉงิตู 

วนัทีส่ ี:่ เฉงิต-ูทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ                                                                                          
 

00.35 น. บนิลดัฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Lucky Air เทีย่วบนิที ่8L811 

02.20 น. ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู  ิโดยสวัสดภิาพ  
 

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

 

 

 

 

 

 

 



     

สิง่ทีล่กูคา้จําเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื่องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี  ร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนี  ทกุ
เมอืง กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, 
หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้ , ไขมุ่ก, ผา้ไหม , ผชีวิ ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย  เพราะมผีลกบัราคาทวัร์   จงึ

เรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่า รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่
กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัซือ้ใดๆทัง้ส ิน้  

 
*** หากลกูคา้ทา่นใดไม่ร่วมเดนิทางตามรายการ หรอืไม่เขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุไว ้
ในรายการทวัร ์ไม่ว่าจะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยเพิม่  รา้นละ 3,500 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกด์

ทอ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
 

- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ข ึน้อยู่กบัดลุยพนิจิและการพจิารณาในการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่ เป็นความเต็มใจของผู ้
ซือ้ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลกูคา้กบัรา้นคา้ ดงันัน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบความเสยี หายของสนิคา้ 
และคณุภาพของสนิคา้ทีไ่ม่ไดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจําเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครัง้ 
 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยู่ตา่งจังหวัดและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทวัร์ , หรอืรถไฟ ) กรุณาสอบถาม
ทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองทวัรท์กุครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทกุหนา้  และทกุบรรทดั  เนื่องจากทางบรษัิทฯ  

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 
 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทาง

มาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการ

บนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีาร

เปลีย่นแปลง เนือ่งจา กสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 

**ออกเดนิทางข ัน้ตํา่  15ทา่น หากเดนิทางตํา่กวา่กําหนด มคีวามจําเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนํีา้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายุเด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอายุ*** 

อตัราคา่บรกิารรวม  

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

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํา่ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 

5.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระไดจํ้านวน1ใบตอ่ทา่น น้ําหนักไม่เกนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิกําหนด 

6.คา่ประกนัอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิท

ทําไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุ

กรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

2.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

3.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบเดีย่วทางบรษิทัฯยืน่ให ้     ทา่นละ 2,200 บาท **ยืน่แบบเดีย่ว 4 วนัทําการ** 

--(คา่วซีา่เดีย่ว1,700+คา่บรกิารในการยืน่ 500) ไม่รวมเก็บเอกสาร-- 

3.1 คา่วซีา่จนีแบบเดีย่วดว่นทางบรษิทัฯยืน่ให ้       ทา่นละ 3,500 บาท **ยืน่แบบเดีย่ว 2 วนัทําการ** 

--(คา่วซีา่เดีย่วแบบดว่น 3,000+คา่บรกิารในการยืน่ 500) ไม่รวมเก็บเอกสาร-- 

4.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชาํระคา่

น้ําหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

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

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



     

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

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจําทา่นละ 9,500 บาท และชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนัลว่งหนา้ (การ

ไม่ชาํระเงนิค่ามัดจําหรอืชาํระไม่ครบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิ

การเดนิทาง)   

 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันที่ ทีร่ะบบุนหนา้ต๋ัว

เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื ค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น

การเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้ส ิน้ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไม่สามารถเดนิทางพรอ้ม

คณะไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครือ่งบนิไม่สามารถนํามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลกูคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ  20 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่ง  ๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ  ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบิน, การประทว้ง , การนัด

หยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนาสิง่ของผิ ดกฎหมาย  ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ   

5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลบัปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ  ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย  อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่ / 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่เขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

แตล่ะโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารตา่งๆไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

12. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทาง

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

กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่น

สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมด 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 

กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลายนิว้มอื 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจุบันทีม่อีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลบั

มาถงึประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เลม่เกา่ เคยไดร้ับวซีา่จนี กรุณาถา่ยสาํเนาหนา้พาสปอรต์เลม่เกา่ และสาํเนาหนา้วี

ซา่จนี จัดสง่ใหก้บัทางบรษัิทฯ ** 
 

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

จํานวนทา่นละ 2 ใบ >>รูปถา่ยมอีายุไม่เกนิ 3เดอืน<< 



     

หา้มตกแตง่รูป, หา้มสวมแว่นตา, หา้มใสเ่ครือ่งประดบั, หา้มใสค่อนแทคเลนส,์ หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถา่ยตอ้งเปิด

ใหเ้ห็นหนา้ผาก และเห็นใบหูชดัเจน โดยตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยชํารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3.เอกสารสว่นตวั 
 

กรณีเด็กอายุตํา่กว่า18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดงันี้ 
 -  สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาสตูบิัตร (ของเด็ก) 

 -  สาํเนาบัตรประชาชน/สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาใบจดทะเบยีนสมรส (ของบดิาและมารดา) 
 

กรณีเด็กอายุตํา่กว่า18ปี (บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง) จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดงันี้ 

 -  สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาสตูบิัตร (ของเด็ก) 
 -  สาํเนาทะเบยีนสมรส/สาํเนาทะเบยีนหย่า/สาํเนาใบมรณะบัตร (ของบดิาและมารดา) 
 -  สาํเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ของบดิาและมารดา) 

 -  หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สาํเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา- มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนัง สอื

รับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้
บุตรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา- มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกบั
บุคคลทีส่าม พรอ้มกบัยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้่ายก ารเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่าํนักงานเขต /

อําเภอตามหลกัฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของทา่น (พรอ้มแนบสาํเนาพาสปอรต์/สาํเนาบัตรประชาชนของบดิา- มารดา) 
โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขต ลงนามและประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวัน
นัดหมายทีเ่ด็กแสดงตวัยืน่คํารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จําเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตวัพรอ้มกบับุตร และเซ็นเอกสารตอ่

หนา้เจา้ทีท่ีร่ับยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด
เป็นผูม้อํีานาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 
4.เง ือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสําหรบัยืน่วซีา่ประเทศจนี 
 เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่  กรุณากรอกแบบฟอรม์สาํหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทวัรใ์หต้รงกบัขอ้มูลความเป็นจรงิ 

เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มูลใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมัตคิํารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สา มารถ
กรอกประวัต/ิขอ้มูลสว่นตวัแทนผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบว่าขอ้มูลของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถกูตอ้งกบัความเป็น

จรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ข ึน้ 
 
5.กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(ลกูคา้ตอ้งทําการยืน่วซีา่เดีย่วดว้ยตนเอง)  

กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอ้มูลกบัทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง ) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีเป็นการถาวร และถงึแมว้่าทา่น

จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดช้าํระไปแลว้ทกุกรณี 
  
 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่คํารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 
 

 
 
 

 
 

 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



     

EXAMPLE 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสําหรับยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 
ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาวซีา่ 4 วันทําการ 

กรุณากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

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

2. ทีอ่ยู ่ตามสําเนาทะเบยีนบา้น 

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

3. ทีอ่ยูพํ่านักปัจจุบัน กรณีไมต่รงกับสําเนาทะเบยีนบา้น 

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

4.โทรศัพทม์อืถอื ...............................  บา้น ............................  อเีมลแ์อดเดรส ................................................ 

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

6.ชือ่-สกลุ คูส่มรส ...................................................... เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

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

8.ชือ่-สกลุ บดิา .......................................................... เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

9.ชือ่-สกลุ มารดา .......................................................... เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

10.อาชพีปัจจุบัน (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ)์ ........................................... ตําแหน่ง................................  

     ชือ่ บรษัิท/รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั ................................................................................................. 

     ทีอ่ยู ่เลขที ่............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ....................................... 

     อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย ์.............. เบอรโ์ทรศัพท.์.................... 

11.ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่................................. ถงึวันที ่.....................................  

12.ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

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

หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางทีค่อย

ใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเทา่นัน้  

** เอกสารเพิม่เตมิ ** 

ขอความรว่มมอืผูส้มัครผูส้มัครวซีา่จนี ดําเนนิการเพิม่เตมิ ดังนี ้  

 1.ปริน้เอกสารใบสมัครวซีา่จนี หนา้ที4่ (Application Chinese visa) 

 

 

 

 

  

      ** ไฟลเ์อกสารสําหรับปริน้ อยูห่นา้ถัดไป ** 

 2.เซน็ชือ่ใหเ้หมอืนกับหนา้พาสปอรต์เพยีง 1 จุดเทา่นัน้ 

 3.จัดสง่ใหบ้รษัิทฯ พรอ้มเอกสารทีใ่ชย้ืน่วซีา่ รปูถา่ย และพาสปอรต์ 

 

 

 

 



     

 

 


