
 

 

รหัสทัวร ITV1902561 
ทัวรจีน เฉิงตู จิ่วจายโกว หวงหลง 5 วัน 3 คืน [8L] 
เฉิงตู จ่ิวจายโกว ดินแดนสวรรคสามฤดู 7 แดนเทพนิยาย 
มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแหงชาติธารสวรรคจิว่จายโกว 
อุทยานแหงชาติหวงหลง สมญานาม พิพิธภัณฑหินออนของโลก 
อิสระชอปปم�ง ถนนจินหล ี, ถนนคนเดินชุนซลีู  
เมนูพิเศษเลิศรส: อาหารสมุนไพรจีน,อาหารกวางตุง 
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว จ่ิวจายโกว 1 คืน,ชวนจูซื่อ 1 คนื,เฉิงตู 1คืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก: ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ-เฉิงต-ู เมาเซ่ียน-เมืองโบราณซงพาน-จ่ิวจายโกว  
อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                                                                                                                  
00.15 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิโซนผูโดยสารระหวางประเทศช้ัน 4 ประต ู

เคาเตอรเช็คอินสายการบิน Lucky Air (รบัเอกสารตาง ๆ พรอมขอแนะนํา
ข้ันตอนจากเจาหนาท่ี) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบิน
ดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน   

03.20 น. บินลัดฟ�าสู เฉิงตู โดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินท่ี 8L812 
07.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติซรวงล้ิว นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉ

วน ศูนยกลางดานการเมืองการทหารและดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียง
ใต นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

เชา  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางสู จ่ิวจายโกว ระหวางทางผาน เมืองเมาเส้ียน (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 3-4 ชม.) ต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตประชากรสวนใหญเปนชนเผา
เชียง อีกทั้งยังเปนแหลงเพาะพันธุหมีแพนดาที่สําคัญของจีนอีกแหงหน่ึง ระหวาง
ทางใหทานได เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศนตลอดสองขางทาง 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางตอ ระหวางทางผาน ทะเลสาบเต๋ียซี หรือ เตียซีไห เกิดจาก

แผนดินไหวหมูบานกวา 6,000 หลัง เมือ่ป ค.ศ.1978 จนกลายเปนทะเลสาบให
ทานไดถายภาพกับทะเลสาบและวิวทิวทัศนท่ีงดงาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 เดินทางตอ นําทาน ผานเมืองโบราณซงพาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบต ในสมยั
โบราณ เปนเมืองที่ใชแลกเปลี่ยนสินคาของชาวฮั่นและชาวธิเบต ซึ่งชาวฮั่นนิยมนํา 
ใบชา ผาแพร เกลือ มาแลกเปลี่ยนมา แกะ ขนแกะ และหนังสัตวจากชาว จากนั้น
เดินทางสู เมืองจิ่วจายโกว ระหวางทางทานจะไดชมความสวยงามท่ีธรรมชาติได
รังสรรคขึ้นมา ท้ังภูเขาหิมะ หนาผาสูงชัน แมน้ําท่ีคดเค้ียว ใบไมเปลีย่นสี หากยิ่ง
เขาใกลจ่ิวจายโกวมากเทาไหร กจ็ะยิ่งเห็นใบไม เปลี่ยนสีไดมากขึ้นเร่ือยๆ จิ่วจาย
โกวต้ังอยู ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน แตเดิมน้ัน จ่ิวจายโกวน้ัน
มีหมูบานชาวทิเบตอยู 9 หมูบาน อาศัยอยูริมธารน้ําเหลาน้ี เน่ืองจากชาวทิเบตนับ
ถือภูเขา ธารน้ํา จ่ิวจายโกว จงึไดรับการเคารพจากชาวทิเบตวาเปนขุนเขาธารน้ํา
อันศักด์ิสิทธ์ิ 

ค่ํา  ถึงจิ่วจายโกว  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร    
เขาสูท่ีพัก NEWJIUZHAI HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน    

 วนัท่ีสอง: อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว (รวมรถอุทยาน)                   
อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                                                                                                         
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม    
 นําทานเดินทางสู จ่ิวจายโกว เสนทางน้ีจะไดชมวิวทิวทัศนที่แปลกตาทั้งภูเขาหิมะที่

สะทอนกับแสงพระอาทิตย ทัศนียภาพของลําน้ําที่ทอดยาวเปนแนวคดเค้ียวเม่ือ
มองลงมาจากมมุสูง ผานเสนทางคดโคงไปตามขุนเขาและโตรกผา ซึง่เสนทางน้ี
เปนเสนทางท่ีสําคัญในสมัยโบราณ เพราะเปนเสนทางที่ศัตรูใชรกุรานเสฉวน ผาน
ยอดเขาที่สูงท่ีสุด ตูเจียงซาน (เขากุหลาบพันป) ที่ระดับความสูง 4,200 เมตร 
กอนจะคอยๆลดระดบัลงและคดไปตามทางจนถึง จ่ิวจายโกว จากน้ันนําทานสูเขต 
อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว (อุทยานธารสวรรค) นําทานเปลี่ยนขึ้นรถอุทยาน (รวม
คารถอุทยานแลว) ทานจะไดสัมผสัและช่ืนชมกับ อุทยานแหงชาติธารสวรรคจิ่ว
จายโกว ซึ่งเปนสวนหน่ึงในบริเวณตอนใตของเทือกเขาหมิงซาน หางออกไปจากตัว
เมืองเฉิงตูราว 500 กโิลเมตร จ่ิวไจโกวมช่ืีอเสียงดานความงามแหงสีสันท่ีแปลก
เปลี่ยนไมรูจบ ทะเลสาบผุดขึ้นทามกลางหมูแมกไมเขียวขจี น้ําใสเปนประกายชุม
ฉ่ํา ยอดเขาหิมะตัดกับทองฟ�าสีคราม เกิดเปนภาพธรรมชาติอันงดงามท่ี



 

 

แปรเปลีย่นไปตามฤดูกาลผลิ ดวยความสวยงามจึงทําใหอุทยานแหงชาติจ่ิวไจโกว
ไดถูกขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางธรรมชาต ิในปค.ศ. 1992   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ชาวธิเบตท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีน้ีมีตํานานเกี่ยวกบัการเกดิของภมูิประเทศ จ่ิวจายโกว
ดังน้ี “ตาเกอผูมีชีวติ อันเปนอมตะและนางฟ�าอูนัวเซอโหม ที่อาศัยอยูในเทือกเขา
ลึกน้ีไดตกหลุมรักซึง่กนัและกัน ตาเกอจึงไดขัดกระจกบานหน่ึงจนวาววับดวย
กระแสลมและหมูเมฆ และมอบใหกับอูนัวเซอโหมเปนของกํานัล แตโชครายที่อูนัว
เซอโหมทําหลนและแตกเปนช้ินเล็ก ช้ินนอยถงึ 108 ช้ิน ซ่ึงภายหลังจึงกลายเปน
ทะเลสาบทั้ง 108 แหงในหุบเขาเกาหมูบานแหงน้ี” ภายในอาณาบริเวณอุทยานจิ่ว
จายโกว ประกอบดวยภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซอน เน่ืองจากพ้ืนท่ีสวนใหญมี
ระดับพื้นดินที่ลดหลั่นจึงทําใหเกิดแองน้ํานอยใหญมากมายถึง 114 แอง และกลุม
น้ําตกใหญนอยรวมถงึ 17 กลุม และแมน้ําซ่ึงไหลมาจากหุบเขารวม 5 สาย ทาน
จะไดพบกับความมหัศจรรยของอุทยานแหงน้ี ชมสภาพของน้ําในทะเลสาบมีสีสันที่
พิสดารหลากหลาย ประกอบดวยฤดกูาลที่เปลี่ยนแปลงจนทําไหเกิดสีสันอัน
มหัศจรรยจนไดฉายาวา “7 แดนเทพนิยาย”  ทานจะไดชมความงาม น้ําตกโนยื่อห
ลาง สูงจากระดับน้ําทะเล 2,365 เมตร กวาง 320 เมตร สูง 25 เมตร เปน
น้ําตกหินปูนท่ีกวางที่สุดของอุทยานจิ่วจายโกว และกวางท่ีสุดในประเทศจีน ตอ



 

 

ดวย ทะเลสาบกระจก สูงจากระดับน้ําทะเล 2,390 เมตร น้ําลึกโดยเฉลี่ย 11 
เมตร ลึกที่สุด 243 เมตร ครอบคลมุพื้นที่ 1.9 แสนตารางเมตร เงาสะทอนของ
ทะเลสาบกระจก เสมือนกระจกบานใหญสะทอนเงาจากทองฟ�า ทําใหเกิดภาพ
พิเศษข้ึนมา คือมปีลาวายกลางเมฆหมอก มีนกบินกลางสายน้ํา ริมทะเลสาบมี
ตนไมสองตนพันกันสูงระฟ�า ทําใหคูรักนิยมมาถายรูปคูท่ีน่ี เพราะเช่ือกันวาจะ
ซื่อสัตยตอความรักตลอดไป  ชม ทะเลสาบแรด เปนทะเลสาบขนาดใหญ เสนหอัน
นาประทับใจของทะเลสาบน้ีคือ หมูเมฆและสายหมอกท่ีสะทอนทะเลสาบแรดจน
แยกไมออกวาสวนไหนที่เปนทองฟ�า ความเปลี่ยนแปลงของท้ังเมฆและหมอกใน
ทุก ๆ เชา ใหความงดงามท่ีแตกตางกันไปในแตละวันอยางนาประทับใจ 
นอกจากน้ีทะเลสาบแรดเปนทะเลสาบเดียวท่ีอนุญาตใหนักทองเที่ยวลองเรือยอชต
ได ชม ทะเลสาบซูเจ้ิง เปนทะเลสาบนอยใหญ 19 แหงไหลลดหลั่นกันลงมาราว
ข้ันบันได สลับกับแองน้ําและแนวตนหญาสีสดใส ชม ทะเลสาบมังกรคู อยูใกลกับ
ทะเลสาบประกายไฟ มักมีหงสและเปดแมนดารินมาเลนน้ําที่ทะเลสาบน้ี ชื่อของ
ทะเลสาบน้ีมาจากแนวหินปูนกนทะเลสาบท่ีมีรูปรางเหมือนมังกรสองตัว ตํานาน
โบราณของชาวธิเบตกลาวไววา ในอดีตมีมังกรรายสองตัวเขามาทํารายชาวธิเบต
ในดินแดนน้ีโดยพนลูกเห็บและพายุหิมะมายังหมูบาน ในที่สุดเทพเจากีซา ซึ่งเปนที่
เคารพนับถือของชาวธิเบตไดมาปราบมังกรท้ังสองตัวน้ี และลามโซมังกรท้ังสองน้ี
ไวใตทะเลสาบ ต้ังแตน้ันมาชาวธิเบตในจิ่วจายโกวน้ีก็อยูอยางสงบสุข ชม   เปน
น้ําตกธารหินปูน มีรปูทรงเปนรูปพัด เปนน้ําตกที่ไหลผานถํ้าลําธารใหญ มีสายน้ําที่
ทอดธารลดหลั่นยาวถึง 310 เมตร ไมขาดสายสองประกายระยบิระยับเปนน้ําตกที่
มีความงามราวกับเสนไขมุก และเคยเปนจุดทีเ่คยถายทําภาพยนตรเร่ืองไซอิ๋ว 
น้ําตกน้ีถือเปนน้ําตกทีก่วางทีสุดในจิ่วจายโกว  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานชม ทะเลสาบหาสี สีสันที่สวยงามของน้ําน้ันเกิดจากแคลเซียมคารบอเนต 
และบรรดาพืชน้ําชนิดตางๆ ที่เจริญเติบโตอยูในทะเลสาบ ซึ่งไมเพียงแตสราง
ความสวยงาม ทําใหน้ําเปนสีฟ�าและสีเขียวเทาน้ัน หากยังทําใหน้ําใสแจวราวกับ
กระจก นักทองเที่ยวจึงสามารถมองเห็นสิ่งตางๆ ที่อยูใตน้ําไดอยางชัดเจน และยัง
มองเห็นวิวทิวทัศนท่ีสวยงามเบ้ืองหนาสะทอนลงบนผิวน้ําจนปรากฏเปนภาพที่
สวยงามแปลกตา ชม ทะเลสาบยาว เปนทะเลสาบที่ใหญและกวางที่สุด ของ
อุทยานจ่ิวจายโกว ระดับน้ําลึกท่ีสุด 100 กวาเมตร น้ําในทะเลสาบมาจากหิมะที่
ละลายลงมาจากภูเขา มีตนสนซีดารข้ึนอยูบนภูเขารอบๆทะเลสาบ เมื่อมองจาก
ระยะไกลสะทอนเปนทิวทัศนอันงดงาม ในฤดูหนาวทะเลสาบจะจับตัวแข็งหนาถึง 
60 เซนติเมตร จึงเปนสถานท่ีที่เหมาะสําหรับการเลนสเก็ต  ใหทานไดอิสระกับ
การบันทึกถายภาพและด่ืมด่ํากับธรรมชาติ ท่ีสวยสดงดงามไดอยางเต็มท่ี  
หมายเหตุ: ทั้งน้ีการทองเที่ยวในอุทยานน้ันทางไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรจะใช
วิจารณญาณในการนําทานเดินทางตามจุดทองเที่ยวตางๆภายในอุทยาน อาจทํา
ใหเก็บบางสถานที่ในอุทยานไมครบ ทั้งน้ีนขึ้นอยูกับการใชระยะเวลาในแตละ
สถานที่ การรกัษาเวลาของคณะลูกทัวร และสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง 
**หากคณะไมสามารถเดินทางเขาชมอุทยานจ่ิวจายโกวได เน่ืองจากสภาพอากาศ
หรือเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯขอเปลี่ยนเปนเขาชม อุทยานซงผงิโกว แทนโดย
ไมตองแจงใหทราบลวงหนาและไมมีการคืนคาธรรมเนียมใดๆทัง้สิ้น**  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร    
เขาสูท่ี MINJIANG HAOTING HOTEL (4*) หรือระดบัใกลเคียงกัน    

 
วนัที่สาม: อุทยานแหงชาติหวงหลง (ไมรวมคากระเชาข้ึน-ลง)-เฉิงต ู      
อาหารเชา,เที่ยง,เย็น  
เชา  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติหวงหลง (ไมรวมคากระเชาขึ้น-ลง) ใหทานได
เดินชมวิวของอุทยานตามเสนทาง โดยหวงหลงมีขนาดพื้นท่ีใหญถึง 1340 ตร.กม. 
ลักษณะทางภูมิประเทศซับซอน องคประกอบแปลกประหลาด นาต่ืนตาและนา
คนหา มียอดเขาท่ีปกคลุมดวยหิมะมากมาย มีพ้ืนที่ท่ีสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 
5,000 เมตร ประมาณ 7 จุด หวงหลงมีลกัษณะหนาชั้นของผิวดินสวนมากเปน
หินออน ไมวาจะเปน ทะเลสาบ หลุม บอ น้ําตก ถํ้า พ้ืนผิวของสิ่งเหลาน้ีคือหิน
ออน ทีอ่าจมีสีสันหลากหลายแตกตางกันไป จึงถือวา หวงหลงเปนพิพิธภัณฑหิน
ออนของโลก สถานที่ทองเที่ยวหวงหลงในปจจุบัน คือพ้ืนท่ีในบริเวณธารน้ําหวง



 

 

หลง ในอาณาบริเวณ 4 ตารางกิโลเมตร แตพ้ืนที่น้ีไดมีหินออนเกือบทุกประเภท
รวมอยูดวยกัน จนนาบงัเอิญจนทําใหเมื่อมองจากดานบนลงมาจะเห็นเปนเสนสี
ทองสายหน่ึง ดุจมังกรยักษ ฝ�าดงภูเขาหิมะก็ไมปาน จนไดรับคําเปรียบเปรยวา
สถานที่แหงน้ีเปนท่ีประทับของพระแมแหงสรวงสวรรค บนโลกมนษุย 
หมายเหตุ: ณ วันเดินทาง หากไมสามารถเดินทางไปชมอุทยานหวงหลงได 
เน่ืองจากสภาพอากาศ หรือเหตุผลใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยน
สถานที่ทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไมคืนคาบริการใดๆทั้งส้ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางกลับสู เฉิงต ู(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม.) เปน
เมืองยอยจังหวัดที่ไดทําหนาที่เปนเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน มปีระชากรราว 
10 ลานคน เปนหน่ึงในสามของเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในภาคตะวันตกของจีน 
ปจจุบันเปนศูนยกลางดานการเมือง การทหาร และดานการศึกษาของภูมิภาค
ตะวันตกเฉียงใต  

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร    
เขาสูท่ี ACME ARGYLE GRAND HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน    
 
 



 

 

วนัที่ส่ี: ถนนจินหล-ี Option: อัพเกรด 1มื้อเปนสุกี้เสฉวน+โชวเปล่ียนหนากาก 
 ถนนคนเดินชุนซีลู-สนามบินเฉิงตู                                     
อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                                                                     
เชา  บริการอาหารเชา ณ ภตัตาคาร 

และนวดผอนคลายที ่ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ ฟงเร่ืองราวเกี่ยวกบั
การแพทยโบราณต้ังแตอดีตถงึปจจุบัน การสงเสริมการใชสมุนไพรจนีท่ีมีมานาน
นับพันปพรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเช่ียวชาญ เดินทางสู ถนนจินหล ี
ถนนโบราณท่ีมีสินคาใหทานชอปปم�งไดท้ังของรับประทาน และของฝากของท่ีระลึก
เชนหนากากเฉิงตูเพราะถนนจินหลีน้ีเปนที่ต้ังของสถานที่แสดงโชวเปล่ียนหนากาก
อันโงดังของเมืองเฉิงตู แคประตูทางเขากอสามารถทําใหทานเห็นถึงบรรยากาศ
แหงเหมือนเดินในหนังจีนสมัยกอนไดเลยทีเดียว 
Option: อัพเกรด 1มือ้เปนสุกี้เสฉวน+ราคา 300 
หยวน/ทาน  
**ติดตอไดที่หนางานกบัหัวหนาทัวร หรือ ไกดทองถิ่น** 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
แวะ รานยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑที่ผลิตมาจาก
ยางพารา อาทิ หมอน ผาหม ท่ีนอน กระเป�า รองเทา 
ฯลฯ น้ี  แวะรานชา ใหทานชิมชาและเลือกซือ้ผลิตภัณฑจากใบชา จากน้ันอิสระให
ทานชอปปم�งตามอัธยาศัย ถนนคนเดินชุนซีลู ยานชอปปم�งที่มช่ืีอเสียงของเฉิงตูเปน
แหลงศูนยรวมวัยรุนช่ือดังและเปนท่ีต้ังของตึกสงูรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึง
หางสรรพสินคาช่ือดังเชน ISETAN และรานคามากมาย อาทิ ZARA, H & M, 
UNIQLO  

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร    
ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติซรวงล้ิว นครเฉิงต ู
 

วันที่หา: เฉิงตู-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ                                                                                          
 
00.35 น. บินลัดฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินท่ี 8L811 
02.20 น. ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  



 

 

อัตราคาบรกิาร 
 
วันเดินทาง 
 

 
ราคาผูใหญ 

 
ราคาเด็ก 
อายุ 2-18 
ป 

 
Infant  
อายุ 0-2 ป 

 
พักเด่ียว
เพ่ิม 

 
ที่น่ัง 

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 



 

 

ส่ิงท่ีลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 
-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกบัการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมกีาร ประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยว
ท่ัวไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, 
ผีชิว ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมผีลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกบั
นักทองเท่ียวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซ้ือ
หรือไมซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมกีารบงัคบัซ้ือใดๆท้ังสิ้น  
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของ
รัฐบาลรานใดๆก็ตามท่ีระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชย
เพ่ิม รานละ 2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง 
*** 
- กรณีเขารานชอปของจีน ข้ึนอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึ่ง
เปนความเต็มใจของผูซื้อในสินคาน้ันๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดงัน้ัน บรษัิทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของ
รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกคร้ัง 
-  ลูกคาทานใดท่ีอยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร, 
หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยาง
ละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขาย
เปนหลัก 
หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง,  
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซือ้บัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   กรณี
เกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบนิ มี
การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดาน
ความปลอดภัยเปนตน)  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืน
คาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 
 
**ออกเดินทางขั้นต่ํา  15ทาน หากเดินทางตํา่กวากําหนด มีความจําเปนท่ีตองเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิมเติม 
ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีนํ้ามันหรือภาษีใดๆ จาก
สายการบิน 



 

 

***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑในการ
นับอายุ*** 
อัตราคาบรกิารรวม  
 
1.คาต๋ัวเครื่องบินไปกลบั กรุงเทพฯ(BKK) – เฉิงตู (CTU) – กรุงเทพฯ(BKK)  
2.คาโรงแรมท่ีพัก (พักหองละ  2 ทาน หากพกั 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคู
และเสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามท่ีระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไดจํานวน1ใบตอทาน น้ําหนักไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบิน
กําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารกัษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว(ไมครอบคลมุถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดท่ีมีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสรจ็ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
อัตราคาบรกิารไมรวม 
  
1.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพ่ิม คาโทรศัพท 
คาโทรสาร  
คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรดี ฯลฯ 
2.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
3.คาวีซาทองเท่ียวจีนแบบเด่ียว  
วีซาจีนแบบธรรมดา 4 วันทําการ ทานละ 2,200 บาท/ วีซาจีนแบบดวน 2 วนัทําการ ทานละ 
3,500 บาท  
4.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาต ิและ ตางดาว 
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�า



 

 

เกินทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากบัสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 
6. (6.1) คาทิปไกดและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลกูคา 1 ทาน  
    (6.2) คาทิปหัวหนาทัวร  400 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ)  
7.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพ่ิม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกติ 
 
เง่ือนไขในการจอง  มดัจําทานละ 9,500 บาท และชําระสวนท่ีเหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 
15 วนัลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจําหรอืชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวา
ดวยสาเหตุใดใดผูจัดมสิีทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ันต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดนิทาง
ตามวันทีท่ี่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้ง
หมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงินไมวากรณีใดทั้งส้ิน เมื่อออกต๋ัวไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวย
เหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเครือ่งบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  
 
หมายเหตุ   
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถกูตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมดัจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะ
ไมถึง 20 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  



 

 

5. รายการทองเท่ียวสามารถสลับปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีเขาพัก 
ท้ังน้ีตองข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบรกิารเพ่ิมเติมของแตละสนามบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 
12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 
13. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนั
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว ตาม พ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษิัทฯได และทางบริษัทฯถือ
วาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนั
สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครอง
ใหละเอียด) 



 

 

14. เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวท้ังหมด 
 
หมายเหตุ : การขอวีซาจีนแบบธรรมดา 4 วันทําการ  ทานละ 2,200 บาท         
  การขอวีซาจีนแบบดวน       2 วันทําการ  ทานละ 3,500 บาท  
**ไมนับรวมวันนัดเรียกเก็บเอกสาร** 
 
 
เอกสารประกอบการยืน่วีซาประเทศจีน (China) 
กรุณาจัดสงเอกสารฉบบัจริงใหบริษัทฯ โดยผูสมัครไมตองแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ 
1.หนังสือเดินทาง (Passport) เลมปจจุบันที่มอีายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุโดยนับ
จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรบัวีซาจีน กรุณาถาย
สําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวีซาจีน จัดสงใหกบัทางบริษัทฯ ** 
 
2.รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน ขนาด 2x2น้ิว หรือ 4.5x4.5cm ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  
จํานวนทานละ 2 ใบ >>รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน<< 
หามตกแตงรูป, หามสวมแวนตา, หามใสเครือ่งประดับ, หามใสคอนแทคเลนส, หามเห็นฟนโดย
เด็ดขาด รูปถายตองเปดใหเห็นหนาผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตองเปนรูปทีถ่ายจากราน
ถายรูปเทาน้ัน 
** หามขีดเขียน แมก็ หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไม
สามารถใชงานได ** 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.เอกสารสวนตัว 

 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บดิาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพ่ิม ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 
 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและ

มารดา) 
 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บดิา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพ่ิม ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบตัร (ของบิดาและมารดา) 
 - สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ของบดิาและมารดา) 
 - หนังสือยินยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบดิา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู

เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดา
เพียงผูเดียว จะตองมีหนังสอืรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมได
เดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบคุคลที่สาม พรอม
กับยินยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/
อําเภอตามหลักฐานท่ีอยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตร
ประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายท่ีเด็กแสดงตัวยืน่คํารองขอวี
ซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกบับุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่ที่รับ
ยื่นวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 



 

 

4.เงื่อนไขและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศจีน 
 เพื่อประโยชนในการย่ืนวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรง
กับขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่อ
อนุมัติคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมลูสวนตัวแทนผูสมัครได หาก
สถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูก
ปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 
 
5.กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ (ลูกคาตองทําการยื่นวีซาเด่ียวดวยตนเอง)  
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมคีาใชจายเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทาง
บริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศอินเดียเปน
การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีทานไดชําระไปแลว
ทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะยืน่คํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศจีน (China) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 4 วันทําการ 

กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ) 
 
1. ช่ือ - นามสกุล (MR , MRS , MISS , MASTER)   
............................................................................................. 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



 

 

2. ที่อยู ตามสําเนาทะเบียนบาน 
................................................................................................................................ รหัส
ไปรษณีย............... 
3. ที่อยูพํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน 
................................................................................................................................ รหัส
ไปรษณีย............... 
4.โทรศัพทมือถือ ...............................  บาน ............................  อีเมลแอดเดรส 
................................................ 
5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบียน)      หยาราง    หมาย           อ่ืนๆ 
(โปรดระบุ) .......... 
6.ช่ือ-สกุล คูสมรส ...................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ
........................... 
7.ช่ือ-สกุล บุตร (ถามี) ................................................. เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ
........................... 
8.ช่ือ-สกุล บิดา .......................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ
........................... 
9.ช่ือ-สกุล บิดา .......................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ
........................... 
10.อาชีพปจจุบัน (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณ) ........................................... ตําแหนง
................................  
     ชื่อ บริษัท/รานคา/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย 
................................................................................................. 



 

 

     ที่อยู เลขที่ ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตําบล/แขวง 
....................................... 
     อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย .............. เบอร
โทรศัพท..................... 
11.ทานเคยไดรับวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) ใชไดต้ังแตวันที่ ................................. ถึงวันที่ 

.....................................  
12.ทานเคยถูกปฏิเสธวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) เหตุผลท่ีทานถูกปฎิเสธวีซา 

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



 

 

EXAMPLE 

  

หมายเหตุ: การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตู บริษัทฯไมมสีวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น 

ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางทีค่อยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  

** เอกสารเพ่ิมเติม ** 
ขอความรวมมือผูสมัครผูสมัครวีซาจีน ดําเนินการเพ่ิมเติม ดังน้ี  
 1.ปริน้เอกสารใบสมัครวีซาจีน หนาที่4 (Application Chinese visa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ** ไฟลเอกสารสําหรับปริ้น อยูหนาถัดไป ** 
 2.เซ็นช่ือใหเหมือนกับหนาพาสปอรตเพียง 1 จุดเทาน้ัน 
 3.จัดสงใหบริษัทฯ พรอมเอกสารที่ใชยื่นวีซา รูปถาย และพาสปอรต 
 
 



 

 

 
 
 
 


