
 

 

รหัสทัวร ITV1903986 
ทัวรจีน เฉิงตู จิวจายโกว หวงหลง 5 วัน 3 คืน (8L) 
ทะเลสาบเต๋ียซ ี  อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว   อุทยานแหงชาติหวงหลง 
ถนนจินหลี   ศูนยอนุรักษหมีแพนดา   ถนนคนเดินชุนซีลู 
 

 
 
 

8L84: ทัวรเฉิงต ูจิ่วจายโกว หวงหลง 5วนั3คืน 
ดินแดนสวรรคสามฤด ู7 แดนเทพนิยาย 

มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแหงชาติธารสวรรคจ่ิวจายโกว 
อุทยานแหงชาติหวงหลง สมญานาม พิพิธภัณฑหินออนของโลก 

ศูนยอนุรักษหมีแพนดา อิสระชอปปم�ง ถนนจินหลี ,ถนนคนเดินชุนซีลู 
เมนูพิเศษ: อาหารเผาเจียง,อาหารเสฉวน,อาหารกวางตุง 

พัก รร. ระดับ 4-5 ดาว จิ่วจายโกว 2 คืน, เฉิงตู 1คืน 
บินตรงเฉิงตโูดยสายการบิน Lucky Air    **คาทัวรไมรวมคาวีซาเด่ียว** 

 



 

 

 
วันเดินทาง 

 
ราคาผูใหญ 

 
เด็ก 

อายุ 2-18 ป 

 
Infant 

อายุ 0-2 ป 

 
พักเด่ียว

เพ่ิม 

 
ที่นั่ง 

 
26 ก.พ.-1 มี.ค.63 

 
12,888 

 
15,888 

 
 
 

Infant 
5,000 

ไมรวมคาวี
ซา 

 
3,500 

 
20 

 
11-15 มี.ค.63 

 
13,888 

 
16,888 

 
3,500 

 
20 

 
25-29 มี.ค.63 

 
13,888 

 
16,888 

 
3,500 

 
20 

 
8-12 เม.ย.63 

 
16,888 

 
19,888 

 
3,500 

 
20 

 
12-16 เม.ย.63 

 
17,888 

 
20,888 

 
3,500 

 
20 

 
29 เม.ย.-3 พ.ค.63 

 
15,888 

 
18,888 

 
3,500 

 
20 

 
13-17 พ.ค.63 

 
13,888 

 
16,888 

 
3,500 

 
20 

 
27-31 พ.ค.63 

 
13,888 

 
16,888 

 
3,500 

 
20 

 
17-21 มิ.ย.63 

 
13,888 

 
16,888 

 
3,500 

 
 

20 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันแรก: ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ-เฉิงต-ูเมาเสี้ยน-ทะเลสาบเตี๋ยซ-ีจิ่วจายโกว 
อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                                                                                                                  

 
00.15 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 

ประตู เคาเตอรเช็คอินสายการบิน Lucky Air (รับเอกสารตาง ๆ พรอม
ขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาที่) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สาย
การบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน   

03.20 น. บินลัดฟ�าสู เฉิงต ูโดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L812 
07.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑล

เสฉวน ศูนยกลางดานการเมืองการทหารและดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตก
เฉียงใต นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

เชา  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางสู จิ่วจายโกว ระหวางทางผาน เมืองเมาเสี้ยน (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 3-4 ชม.) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตประชากรสวนใหญเปนชนเผา
เชียง อีกทั้งยังเปนแหลงเพาะพันธุหมีแพนดาที่สําคัญของจีนอีกแหงหนึ่ง ระหวาง
ทางใหทานได เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศนตลอดสองขางทาง 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางตอ ระหวางทางผาน ทะเลสาบเตี๋ยซี หรือ เตียซีไห เกิดจาก

แผนดินไหวหมูบานกวา 6,000 หลัง เมื่อป ค.ศ.1978 จนกลายเปนทะเลสาบให
ทานไดถายภาพกับทะเลสาบและวิวทิวทัศนที่งดงาม  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นเดินทางสู เมืองจิ่วจายโกว ระหวางทางทานจะไดชมความสวยงามที่

ธรรมชาติไดรังสรรคขึ ้นมา ทั้งภูเขาหิมะ หนาผาสูงชัน แมนํ ้าที่คดเคี้ยว ใบไม
เปลี่ยนสี หากยิ่งเขาใกลจิ่วจายโกวมากเทาไหร ก็จะยิ่งเห็นใบไม เปลี่ยนสีไดมาก
ขึ้นเรื่อยๆ จิ่วจายโกวตั้งอยู ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน แตเดิม
นั้น จิ่วจายโกวนั้นมีหมูบานชาวทิเบตอยู 9 หมูบาน อาศัยอยูริมธารนํ้าเหลาน้ี 
เน่ืองจากชาวทิเบตนับถือภูเขา ธารน้ํา จิ่วจายโกว จึงไดรับการเคารพจากชาวทิเบต
วาเปนขุนเขาธารน้ําอันศักดิ์สิทธิ ์

คํ่า  ถึง จิ่วจายโกว  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร    
เขาสูที่พัก LIWAN RESORT HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง: อุทยานแหงชาติจ่ิวจายโกว (รวมรถอุทยาน) 
อาหารเชา,เที่ยง,เย็น  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม    
 นําทานเดินทางสู จิ่วจายโกว เสนทางนี้จะไดชมวิวทิวทัศนที่แปลกตาทั้งภูเขาหิมะ

ที่สะทอนกับแสงพระอาทิตย ทัศนียภาพของลํานํ้าที่ทอดยาวเปนแนวคดเคี้ยวเมื่อ
มองลงมาจากมุมสูง ผานเสนทางคดโคงไปตามขุนเขาและโตรกผา ซึ่งเสนทางน้ี
เปนเสนทางที่สําคัญในสมัยโบราณ เพราะเปนเสนทางที่ศัตรูใชรุกรานเสฉวน ผาน
ยอดเขาที่สูงที่สุด ตูเจียงซาน (เขากุหลาบพันป) ที่ระดับความสูง 4,200 เมตร 
กอนจะคอยๆลดระดับลงและคดไปตามทางจนถึง จิ่วจายโกว จากนั้นนําทานสูเขต 
อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว (อุทยานธารสวรรค) นําทานเปลี่ยนขึ้นรถอุทยาน 
(รวมคารถอุทยานแลว) ทานจะไดสัมผัสและชื ่นชมกับ อุทยานแหงชาติธาร
สวรรคจิ่วจายโกว ซึ่งเปนสวนหนึ่งในบริเวณตอนใตของเทือกเขาหมิงซาน หาง
ออกไปจากตัวเมืองเฉิงตูราว 500 กิโลเมตร จิ่วไจโกวมีชื่อเสียงดานความงามแหง
สีสันที่แปลกเปลี่ยนไมรูจบ ทะเลสาบผุดขึ้นทามกลางหมูแมกไมเขียวขจี นํ้าใสเปน
ประกายชุมฉํ่า ยอดเขาหิมะตัดกับทองฟ�าสีคราม เกิดเปนภาพธรรมชาติอันงดงาม
ที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลผลิ ดวยความสวยงามจึงทําใหอุทยานแหงชาติจิ่วไจ
โกวไดถูกขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปค.ศ. 1992 ชาวธิเบตที่
อาศัยอยูในพื้นที่นี้มีตํานานเกี่ยวกับการเกิดของภูมิประเทศ จิ่วจายโกวดังนี้ “ตา
เกอผูมีชีวิต อันเปนอมตะและนางฟ�าอูนัวเซอโหม ที่อาศัยอยูในเทือกเขาลึกน้ีไดตก
หลุมรักซึ่งกันและกัน ตาเกอจึงไดขัดกระจกบานหนึ่งจนวาววับดวยกระแสลมและ
หมูเมฆ และมอบใหกับอูนัวเซอโหมเปนของกํานัล แตโชครายที่อูนัวเซอโหมทํา
หลนและแตกเปนชิ้นเล็ก ชิ้นนอยถึง 108 ชิ้น ซึ่งภายหลังจึงกลายเปนทะเลสาบทั้ง 
108 แหงในหุบเขาเกาหมูบานแหงนี้” ภายในอาณาบริเวณอุทยานจิ่วจายโกว 
ประกอบดวยภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซอน เนื่องจากพื้นที่สวนใหญมีระดับ
พื้นดินที่ลดหลั่นจึงทําใหเกิดแองนํ้านอยใหญมากมายถึง 114 แอง และกลุมนํ้าตก
ใหญนอยรวมถึง 17 กลุม และแมนํ้าซึ่งไหลมาจากหุบเขารวม 5 สาย ทานจะได
พบกับความมหัศจรรยของอุทยานแหงนี้ ชมสภาพของนํ้าในทะเลสาบมีสีสันที่
พิสดารหลากหลาย ประกอบดวยฤดูกาลที ่เปลี ่ยนแปลงจนทําไหเกิดสีสันอัน



 

 

มหัศจรรยจนไดฉายาวา “7 แดนเทพนิยาย”  ทานจะไดชมความงาม นํ้าตกโนย่ื
อหลาง สูงจากระดับนํ้าทะเล 2,365 เมตร กวาง 320 เมตร สูง 25 เมตร เปน
นํ้าตกหินปูนที่กวางที่สุดของอุทยานจิ่วจายโกว และกวางที่สุดในประเทศจีน ตอ
ดวย ทะเลสาบกระจก สูงจากระดับนํ้าทะเล 2,390 เมตร นํ้าลึกโดยเฉลี่ย 11 
เมตร ลึกที่สุด 243 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1.9 แสนตารางเมตร เงาสะทอนของ
ทะเลสาบกระจก เสมือนกระจกบานใหญสะทอนเงาจากทองฟ�า ทําใหเกิดภาพ
พิเศษขึ้นมา คือมีปลาวายกลางเมฆหมอก มีนกบินกลางสายนํ้า ริมทะเลสาบมี
ตนไมสองตนพันกันสูงระฟ�า ทําใหคูรักนิยมมาถายรูปคูที่นี่ เพราะเชื่อกันวาจะ
ซื่อสัตยตอความรักตลอดไป  ชม ทะเลสาบแรด เปนทะเลสาบขนาดใหญ เสนห
อันนาประทับใจของทะเลสาบนี้คือ หมูเมฆและสายหมอกที่สะทอนทะเลสาบแรด
จนแยกไมออกวาสวนไหนที่เปนทองฟ�า ความเปลี่ยนแปลงของทั้งเมฆและหมอก
ในทุก ๆ เชา ใหความงดงามที ่แตกตางกันไปในแตละวันอยางนาประทับใจ 
นอกจากน้ีทะเลสาบแรดเปนทะเลสาบเดียวที่อนุญาตใหนักทองเที่ยวลองเรือยอชต
ได ชม ทะเลสาบซูเจิ้ง เปนทะเลสาบนอยใหญ 19 แหงไหลลดหลั่นกันลงมาราว
ขั้นบันได สลับกับแองน้ําและแนวตนหญาสีสดใส ชม ทะเลสาบมังกรคู อยูใกลกับ
ทะเลสาบประกายไฟ มักมีหงสและเปดแมนดารินมาเลนนํ้าที่ทะเลสาบนี้ ชื่อของ
ทะเลสาบนี้มาจากแนวหินปูนกนทะเลสาบที่มีรูปรางเหมือนมังกรสองตัว ตํานาน
โบราณของชาวธิเบตกลาวไววา ในอดีตมีมังกรรายสองตัวเขามาทํารายชาวธิเบต
ในดินแดนน้ีโดยพนลูกเห็บและพายุหิมะมายังหมูบาน ในที่สุดเทพเจากีซา ซึ่งเปนที่
เคารพนับถือของชาวธิเบตไดมาปราบมังกรทั้งสองตัวนี้ และลามโซมังกรทั้งสองน้ี
ไวใตทะเลสาบ ตัง้แตน้ันมาชาวธิเบตในจิ่วจายโกวน้ีกอ็ยูอยางสงบสุขเปนน้ําตกธาร
หินปูน มีรูปทรงเปนรูปพัด เปนนํ้าตกที่ไหลผานถํ้าลําธารใหญ มีสายนํ้าที่ทอดธาร
ลดหลั่นยาวถึง 310 เมตร ไมขาดสายสองประกายระยิบระยับเปนนํ้าตกที่มีความ
งามราวกับเสนไขมุก และเคยเปนจุดที่เคยถายทําภาพยนตรเรื่องไซอิ๋ว นํ้าตกนี้ถือ
เปนน้ําตกที่กวางทีสุดในจิ่วจายโกว  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชม ทะเลสาบหาสี สีสันที่สวยงามของนํ้านั้นเกิดจากแคลเซียมคารบอเนต 
และบรรดาพืชนํ้าชนิดตางๆ ที่เจริญเติบโตอยูในทะเลสาบ ซึ่งไมเพียงแตสราง
ความสวยงาม ทําใหนํ้าเปนสีฟ�าและสีเขียวเทานั้น หากยังทําใหนํ้าใสแจวราวกับ
กระจก นักทองเที่ยวจึงสามารถมองเห็นสิ่งตางๆ ที่อยูใตน้ําไดอยางชัดเจน และยัง
มองเห็นวิวทิวทัศนที่สวยงามเบ้ืองหนาสะทอนลงบนผิวนํ้าจนปรากฏเปนภาพที ่
สวยงามแปลกตา ชม ทะเลสาบยาว เปนทะเลสาบที่ใหญและกวางที่สุด ของ
อุทยานจิ่วจายโกว ระดับนํ้าลึกที่สุด 100 กวาเมตร นํ้าในทะเลสาบมาจากหิมะที่
ละลายลงมาจากภูเขา มีตนสนซีดารขึ้นอยูบนภูเขารอบๆทะเลสาบ เมื่อมองจาก
ระยะไกลสะทอนเปนทิวทัศนอันงดงาม ในฤดูหนาวทะเลสาบจะจับตัวแข็งหนาถึง 
60 เซนติเมตร จึงเปนสถานที่ที่เหมาะสําหรับการเลนสเก็ต  ใหทานไดอิสระกับ
การบันทึกถายภาพและด่ืมดํ่ากับธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามไดอยางเต็มที่  
หมายเหตุ: ทั้งนี้การทองเที่ยวในอุทยานนั้นทางไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรจะใช
วิจารณญาณในการนําทานเดินทางตามจุดทองเที่ยวตางๆภายในอุทยาน อาจทํา
ใหเก็บบางสถานที่ในอุทยานไมครบ ทั้งนี ้นขึ ้นอยูกับการใชระยะเวลาในแตละ
สถานที่ การรักษาเวลาของคณะลูกทัวร และสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง 
 
 
 
 
 

 



 

 

**หากคณะไมสามารถเดินทางเขาชมอุทยานจิ่วจายโกวได เนื่องจากสภาพอากาศ
หรือเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯขอเปลี่ยนเปนเขาชม อุทยานซงผิงโกว แทน
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาและไมมีการคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้น**  

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร    
เขาสูที่พัก LIWAN RESORT HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน    

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

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติหวงหลง (ไมรวมคากระเชาขึ ้น-ลง) *คา
กระเชาทานละ 120 หยวน สามารถติดตอไดที่หัวหนาทัวรหนางาน* ใหทาน
ไดเดินชมวิวของอุทยานตามเสนทาง โดยหวงหลงมีขนาดพื้นที่ใหญถึง 1340 ตร.
กม. ลักษณะทางภูมิประเทศซับซอน องคประกอบแปลกประหลาด นาตื่นตาและ
นาคนหา มียอดเขาที่ปกคลุมดวยหิมะมากมาย มีพื้นที่ที่สูงกวาระดับนํ้าทะเลถึง 
5,000 เมตร ประมาณ 7 จุด หวงหลงมีลักษณะหนาชั้นของผิวดินสวนมากเปน
หินออน ไมวาจะเปน ทะเลสาบ หลุม บอ นํ้าตก ถํ้า พื้นผิวของสิ่งเหลานี้คือหิน
ออน ที่อาจมีสีสันหลากหลายแตกตางกันไป จึงถือวา หวงหลงเปนพิพิธภัณฑหิน
ออนของโลก สถานที่ทองเที่ยวหวงหลงในปจจุบัน คือพื้นที่ในบริเวณธารนํ้าหวง
หลง ในอาณาบริเวณ 4 ตารางกิโลเมตร แตพื้นที่นี้ไดมีหินออนเกือบทุกประเภท
รวมอยูดวยกัน จนนาบังเอิญจนทําใหเมื่อมองจากดานบนลงมาจะเห็นเปนเสนสี
ทองสายหนึ่ง ดุจมังกรยักษ ฝ�าดงภูเขาหิมะก็ไมปาน จนไดรับคําเปรียบเปรยวา
สถานที่แหงน้ีเปนที่ประทับของพระแมแหงสรวงสวรรค บนโลกมนุษย 
หมายเหตุ: ณ วันเดินทาง หากไมสามารถเดินทางไปชมอุทยานหวงหลงได 
เนื่องจากสภาพอากาศ หรือเหตุผลใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน
สถานที่ทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไมคืนคาบริการใดๆทั้งสิ้น 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

ผานเมืองโบราณซงพาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบต ในสมัยโบราณ เปนเมืองที่ใช
แลกเปลี่ยนสินคาของชาวฮั่นและชาวธิเบต ซึ่งชาวฮั่นนิยมนํา ใบชา ผาแพร เกลือ 
มาแลกเปลี่ยนมา แกะ ขนแกะ และหนังสัตวจากชาว นําทานเดินทางกลับสู เฉิงตู 
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม.) เปนเมืองยอยจังหวัดที่ไดทําหนาที่
เปนเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน มีประชากรราว 10 ลานคน เปนหนึ่งในสามของ
เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตกของจีน ปจจุบันเปนศูนยกลางดาน
การเมือง การทหาร และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต  

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร    
เขาสูที่ YAJUE HOTEL (5*) หรือระดับใกลเคียงกัน    

วนัที่สี่: เฉิงต-ูถนนจินหล-ีศูนยอนุรักษหมีแพนดา (รวมรถกอลฟ)- 
 ถนนคนเดินชนุซีลู      Option: สุกี้เสฉวน+โชวเปลี่ยนหนากาก 
อาหารเชา,เที่ยง,--- 
เชา  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 

แวะนวดผอนคลายที่ ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ ฟงเรื่องราวเกี่ยวกับ
การแพทยโบราณตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานาน
นับพันปพรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเช่ียวชาญ  
เดินทางสู ถนนจินหลี ถนนโบราณที่มีสินคาใหทานชอปปم�งไดทั้งของรับประทาน 
และของฝากของที่ระลึกเชนหนากากเฉิงตูเพราะถนนจินหลีนี้เปนที่ตั้งของสถานที่
แสดงโชวเปลี่ยนหนากากอันโงดังของเมืองเฉิงตู แคประตูทางเขากอสามารถทําให
ทานเห็นถึงบรรยากาศแหงเหมือนเดินในหนังจีนสมัยกอนไดเลยทีเดียว ชม ศูนย
อนุรักษหมีแพนดา (รวมรถกอลฟ) เมืองตูเจียงเยี่ยน เปดเมื่อป 2012 เปน
สถานที่เพาะพันธุและบานของหมีแพนดากวารอย
ละ 30 ของแพนดายักษทั่วโลก อิสระใหทานชม
ความนารักของเหลาแพนดาที่ออกมาโชวตัวอยาง
ใกลชิด  

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

แวะรานหมอนโอโซน เลือกซื้อผลิตภัณฑ อาทิ หมอน ผาหม ที่นอน ฯลฯ แวะ
ชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกยองวามีคาอยางลํ้าเลิศยิ่ง
กวาทองและเพชรน่ันก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเช่ือ
วาหยกเปนอัญมณีลํ้าคา เปนสิริมงคลแก ผู ที ่ไดมา
ครอบครอง ทําใหชีวิตเจริญรุงเรือง สงเสริมใหเกิด
ความเจริญกาวหนา มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ใหทาน
ไดเลือกซื้อกําไลหยก แหวนหยก หรือ เผาเยา ซึ่งเปน
เครื่องประดับนําโชค จากนั้นอิสระใหทานชอปปم�งตาม
อัธยาศัย ถนนคนเดินชุนซีลู ยานชอปปم�งที่มีชื่อเสียงของเฉิงตูเปนแหลงศูนยรวม
วัยรุนชื่อดังและเปนที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึงหางสรรพสินคา
ชื่อดังเชน ISETAN และรานคามากมาย อาทิ ZARA, H & M, UNIQLO 
**อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย** 
Option: สุกี้เสฉวน+โชวเปลี่ยนหนากาก ราคาทานละ 300 หยวน  
**ติดตอไดที่หนางานกับหัวหนาทัวร หรือ ไกดทองถิ่น** 
ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงตู 

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

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

 
 



 

 

สิ่งที่ลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 
-  เนื่องจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยว
ทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, 
ผีชิว ซึ ่งจ ําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเร ียนใหกับ
นักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อ
หรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆท้ังสิ้น  
 
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของ
รัฐบาลรานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชย
เพิ่ม รานละ 3,500 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง 
*** 
 
- กรณีเขารานชอปของจีน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึ่ง
เปนความเต็มใจของผูซ้ือในสินคาน้ันๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดังน้ัน บริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของ
รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกครั้ง 
 
-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร, 
หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยาง
ละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขาย
เปนหลัก 
 
หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง,  
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื ้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   
กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิก
เที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสาย



 

 

การบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย 
หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน)  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผู จัดจะไม
รับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 
 
**ออกเดินทางขั้นตํ่า  15ทาน หากเดินทางตํ่ากวากําหนด มีความจําเปนที่ตองเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิมเติม 
ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรับขึ้นของภาษีนํ้ามันหรือภาษีใดๆ 
จากสายการบิน 
***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑใน
การนับอายุ*** 
 
อัตราคาบริการรวม  
1.คาต๋ัวเครื่องบินไปกลบั กรุงเทพฯ(BKK) – เฉิงตู (CTU) – กรุงเทพฯ(BKK)  
2.คาโรงแรมที่พัก (พักหองละ  2 ทาน หากพกั 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคู
และเสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามที่ระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไดจํานวน1ใบตอทาน นํ้าหนักไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบิน
กําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบรษิัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสรจ็ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
อัตราคาบริการไมรวม  
1.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่ม คาโทรศพัท 
คาโทรสาร  



 

 

คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรดี ฯลฯ 
2.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
3.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบเดี่ยวทางบริษัทฯย่ืนให      ทานละ 2,200 บาท **ย่ืนแบบ
เดี่ยว 4 วันทําการ** 
--(คาวีซาเด่ียว1,700+คาบรกิารในการยื่น 500) ไมรวมเก็บเอกสาร-- 
3.1 คาวีซาจีนแบบเดี่ยวดวนทางบริษัทฯย่ืนให        ทานละ 3,500 บาท **ย่ืนแบบ
เดี่ยว 2 วันทําการ** 
--(คาวีซาเด่ียวแบบดวน 3,000+คาบรกิารในการยื่น 500) ไมรวมเก็บเอกสาร-- 
4.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�า
เกินทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากบัสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 
6. (6.1) คาทิปไกดและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน  
    (6.2) คาทิปหัวหนาทัวร  400 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทา
ผูใหญ)  
7.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพ่ิม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกติ 
 
เงื่อนไขในการจอง  มัดจําทานละ 9,500 บาท และชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยาง
นอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการ
จายไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
การยกเลิกการจอง  เนื ่องจากเปนราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตอง
เดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา
ดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได  
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ :  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถกูตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมดัจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถึง 20 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัทฯ  
5. รายการทองเท่ียวสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตจุากความประมาทของนักทองเทีย่วเอง  
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่เขาพัก 
ทั้งน้ีตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการเพิ่มเติมของแตละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั



 

 

ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณี
ใดๆท้ังสิน้ 
12. บรกิารน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนั
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบรษิัทฯ
ถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมือ่ทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนั
สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครอง
ใหละเอียด) 
14. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
 
 
หมายเหตุ : การขอวซีาจีนแบบธรรมดา 4 วันทําการ  ทานละ 2,200 บาท         
  การขอวีซาจีนแบบดวน       2 วนัทําการ  ทานละ 3,500 บาท  

**ไมนับรวมวันนัดเรียกเก็บเอกสาร** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาประเทศจีน (China) 
กรุณาจัดสงเอกสารฉบับจริงใหบริษัทฯ โดยผูสมัครไมตองแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) เลมปจจุบันที่มีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุโดยนับ
จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรับวีซาจีน กรุณาถาย
สําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวีซาจีน จัดสงใหกับทางบริษัทฯ ** 
 
2.รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาวเทานั้น ขนาด 2x2นิ้ว หรือ 4.5x4.5cm สี่เหลี่ยม
จัตุรัส  
จํานวนทานละ 2 ใบ >>รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน<< 
หามตกแตงรูป, หามสวมแวนตา, หามใสเครื่องประดับ, หามใสคอนแทคเลนส, หามเห็นฟนโดย
เด็ดขาด รูปถายตองเปดใหเห็นหนาผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตองเปนรูปที่ถายจากราน
ถายรูปเทาน้ัน 
** หามขีดเขียน แม็ก หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไมสามารถ
ใชงานได ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.เอกสารสวนตัว 

 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 
 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและ

มารดา) 
 



 

 

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (ของบิดาและมารดา) 
 - สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ของบิดาและมารดา) 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทานั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู

เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดา
เพียงผู เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมได
เดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พรอม
กับยินยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/
อําเภอตามหลักฐานที่อยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตร
ประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวี
ซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาทีท่ี่รับ
ยื ่นวีซ า กรณีบิดา-มารดาหยาร าง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 
4.เงื่อนไขและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาประเทศจีน 
 เพื่อประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรง
กับขอมูลความเปนจริง เนื่องจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่อ
อนุมัติคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หาก
สถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูก
ปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 
 
5.กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ (ลูกคาตองทําการย่ืนวีซาเดี่ยวดวยตนเอง)  
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทาง
บริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 



 

 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศอินเดียเปน
การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ทานไดชําระไปแลว
ทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที ่จะยื ่นคํารองขอวีซาใหม ผู สมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศจีน (China) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 4 วันทําการ 

กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ) 

 
1. ชื่อ - นามสกุล (MR , MRS , MISS , MASTER)   
............................................................................................. 
2. ที่อยู ตามสําเนาทะเบียนบาน 
................................................................................................................................  
รหัสไปรษณีย............... 
3. ที่อยูพํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน 
................................................................................................................................  
รหัสไปรษณีย............... 
4.โทรศัพทมือถือ ...............................  บาน ............................  อีเมลแอดเดรส 
................................................ 
5. สถานภาพ  โสด           สมรส(จดทะเบียน)      หยาราง     
    หมาย           อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......... 
6.ชื่อ-สกุล คูสมรส ...................................................... เบอรโทรศัพท..........................  
อาชีพ........................... 
7.ชื่อ-สกุล บุตร (ถามี) ................................................. เบอรโทรศัพท..........................  
อาชีพ........................... 
8.ชื่อ-สกุล บิดา .......................................................... เบอรโทรศัพท..........................  
อาชีพ........................... 
9.ชื่อ-สกุล มารดา .......................................................... เบอรโทรศัพท..........................  
อาชีพ........................... 
10.อาชีพปจจุบัน (กรณุากรอกขอมูลใหครบถวนสมบรูณ) ...........................................  
ตําแหนง................................  



 

 

EXAMPLE 

     ชื่อ บริษัท/รานคา/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั 
................................................................................................. 
     ที่อยู เลขที่ ............. ตรอก/ซอย/ถนน ...............................................  
ตําบล/แขวง ....................................... 
     อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย ..............  
เบอรโทรศัพท..................... 
11.ทานเคยไดรับวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) ใชไดตั้งแตวันที ่.................................  
    ถึงวันที ่.....................................  
12.ทานเคยถูกปฏิเสธวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) เหตุผลท่ีทานถูกปฎิเสธวีซา 

..................................................................  
 
  
หมายเหต:ุ การอนุมัตวิีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมสีวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางทีค่อยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
** เอกสารเพ่ิมเติม ** 
ขอความรวมมือผูสมัครผูสมัครวีซาจีน ดําเนินการเพิ่มเติม ดังน้ี  
 1.ปริน้เอกสารใบสมัครวีซาจีน หนาท่ี4 (Application Chinese visa) 
 
 
 
 
  
      ** ไฟลเอกสารสําหรับปร้ิน อยูหนาถัดไป ** 
 2.เซ็นชื่อใหเหมือนกับหนาพาสปอรตเพียง 1 จุดเทาน้ัน 
 3.จัดสงใหบริษัทฯ พรอมเอกสารที่ใชยื่นวีซา รูปถาย และพาสปอรต 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


