
 

 

 รหัสทัวร LFT2000001  
ทัวรจีน เฉิงต ูจิ่วจายโกว ไมเขารานรฐับาล 6 วัน 4 คืน (SL) 
ทะเลสาบเตอซ ี– เมืองโบราณซงพาน – จิ่วจายโกว – อุทยานจิ่วจายโกว – อุทยานโหมวหนีโกว 
– เฉิงต ู– ศูนยอนุรักษหมีแพนดา – ถนนโบราณจินหล่ี – ถนนคนเดินชูลซีลู – โชวเปลี่ยนหนากาก 

 
 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – เฉิงต ู 
19.30 น. คณะพรอมกันที ่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสายขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 3 

ประตูทางเขา 8 เคานเตอรเช็คอิน สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจาหนาท่ี
ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบตัรโดยสาร **
หมายเหต*ุ* เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาท ีและ
ผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

22.30 น. บินลัดฟ�าสูเมืองเฉิงตู โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินที่ SL932 ***ไมมี
บริการอาหารบนเครื่อง*** 

02.35 น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติซวงหลิว นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑล
เสฉวนและมีประชากรหนาแนนที ่สุดของประเทศจีน ที่มีภูมิประเทศรายลอมไปดวย
เทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม (เวลา
ทองถิ่นเร็วกวาไทย 1 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกใน
การนัดหมาย) หลังจากนําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว  
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก ACME ARGYLE GRAND HOTEL ระดับ 3* หรือ
เทียบเทา 

วันที่สอง เมืองเฉิงตู – ทะเลสาบเตอซี – เมืองโบราณซงพาน – จิ่วจายโกว  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังจากน้ันนําทานออกเดินทางสู อุทยานจิ่วจายโกว ระหวางเดินทางใหทานไดสัมผัสกับ
ทัศนียภาพของสองขางทางที่มีทั ้งวิถีชีวิตของชาวชนบทที่พํานักอยูตามหมูบาน และ
ทิวทัศนอันงดงามของฤดูใบไมเปลี ่ยนสีตลอดสองขางทาง ผานชม ทะเลสาบเตอซี 
ทะเลสาบบนที่ราบสูงที่รายลอมไปดวยภูเขาที่มีน้ําสีเขียวดังมรกต ทะเลสาบแหงน้ีเกิดขึ้น
จากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ในป ค.ศ. 1935 ซึ่งคราวนั้นเปนการเกิดแผนดินไหว
ครั้งรุนแรงที่ไดกลืนหมูบานทั้งหมูบานจมอยูใตทะเลสาบและมีผูเสียชีวิตกวา 6,000 ราย 
อิสระใหทานพักผอนอิริยาบท เก็บภาพความประทับใจกับจามจุรีสีขาวงามตัดกับฟ�าสี
ครามและน้ําสีเขียวมรกต 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย หลังจากนั้นนําทานเดินทางเขาสู เมืองโบราณซงพาน เมืองที่เคยเปนแหลงซื้อขาย

แลกเปลี่ยนสินคาตามแนวชายแดนและป�อม  ปราการทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ที่มี
อายุเกาแกกวา 500 ป ถือวาเปนเขตแดนรอยตอและตลาดชายแดนระหวางชาวฮั่นและ
ชาวธิเบตในอดีต ซึ่งชาวฮั่นจะนําสินคาจําพวกใบชา ขาวสารและผาทอ ไปแลกกับสินคา
จําพวกมา วัว หนังและขนสัตวที่มาจากธิเบต ผานชมซุมประตูและแนวกําแพงเมืองที่



 

 

สรางในสมัยราชวงศหมิงมีพลเมือง 1 แสนกวาคน ป ค.ศ. 1933 ทหารจีนแดงเดิน
ทางไกลผานซงพานนายพลหลิวป�อเฉิงผูกมิตรกับหัวหนาชาวเผาทิเบต เชียงอิสลาม และ
ไดรับการสนับสนุนและไดขามแดนไปทางภาคเหนือเพ่ือตอตานชาวญี่ปุ�นที่รุกราน  
 
จากนั้นนําทานเดินทางตอสู จิ่วจายโกว ซึ่งมีเนื้อที่กวา 40 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูระดับ
ความสูง 2,500 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล อุทยานทีไ่ดรับการขนานนามในความสวยงาม
มากมายทั้ง สวรรคบนดิน อุทยานธารสวรรค ทั้งน้ีองคการยูเนสโกประกาศใหเปนมรดก

โลกเมื่อป ค.ศ.1992 มีเทือกเขาที่ปกคลุมดวยหิมะอยูหลายยอด พื้นท่ีป�าเขียวขจีอยูสลับ
กับทุงหญา ทะเลสาบ แมน้ํา และน้ําตกมีรูปรางที่แปลกตา  

คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก JIUYUAN HOTEL ระดับ 3* หรือเทียบเทา 

วันที่สาม อุทยานจิ่วจายโกว 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังจากน้ันนําทานชมความมหัศจรรย จิ่วจายโกว (รถเมลในอุทยาน) มรดกโลกอุทยาน
แหงชาติธารสวรรค “จิ่วจายโกว” ซึ่งตั้งอยูที่ อําเภอหนานปง ในเขตปกครองตนเองชน
ชาติทิเบตและเชียงอาป�า คําวา จิ่วจายโกว ในภาษาจีนนั้นหมายถึง ธารนํ้าเกาหมูบาน 
เนื่องจากแตเดิมนั้นมีหมูบานชาวทิเบตอยู 9 หมูบาน อาศัยอยูริมธารนํ้าเหลาน้ี และชาว
ทิเบตมีความเชื่อนับถือภูเขา ธารนํ้า จิ่วจายโกว จึงไดรับการเคารพจากชาวทิเบตวาเปน
ขุนเขาธารน้ําอันศักดิ์สิทธิ ์นําทานสามารถสัมผัสกับความงาม ซึ่งไดรับการอนุรักษใหเปน



 

 

มรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคม ป ค.ศ.1992 ทานจะพบทะเลสาบและแองนํ้าใหญนอย
มากกวา 114 แอง แมนํ ้า 5 สาย หาดทราย หาดหินปูน 5 จุด มีสีสันหลากหลายดุจ
เนรมิต ตามฤดูกาล จนไดชื่อวา “ดินแดนแหงเทพนิยาย” นําทานชม ทะเลสาบไผลูกศร 
ทะเลสาบไดชื่อมาจากไผลูกศรซึ่งเปนอาหารโปรดของหมีแพนดาในแหงนี้ ในฤดูหนาว
ทะเลสาลไผลูกศร นํ้าทะเลสาบมีสีเขียวใส ในขณะที่ทะเลสาบแพนดานั้นแข็งตัวอยาง
หนาแน ทะเลสาบแพนดา หนึ่งในสองทะเลสาบของจิ่วจายโกวที่ผิวนํ้าจับตัวเปนนํ้าแข็ง
ในฤดูหนาว น้ําในทะเลสาบที่ใสโทนเขียวและน้ําเงินสลับกันอยางลงตัว ในวันที่แสงแดดดี 
ฟ�าและเมฆขาวสะทอนในทะเลสาบ รวมทั้งภาพกลับหัวของหนาผาที่สะทอนในทะเลสาบ 
และหินสีขาวแทรกแซมลวดลายดําในทะเลสาบ ทําใหทะเลสาบแพนดาสถานที่นาสนใจ
และสวยงาม ทะเลสาบกระจก เงาสะทอนของทะเลสาบกระจก เสมือนกระจกบานใหญ
สะทอนเงาจากทองฟ�า ทําใหคูรักนิยมมาถายรูปคูที่น่ี เพราะเชื่อกันวาจะซื่อสัตยตอความ
รักตลอดไป จิ่วจายโกว มีแมนํ้าลําธาร มีทะเลสาบใหญนอยมากมาย หลายรอยกวาแหง 
ซึ่งชาวทองถิ่นเรียกวาลูกทะเล นํ้าในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็น
เงาสะทอนภาพของภูเขาและป�าดงดิบทองฟ�าเปนสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ไดรับ
การดูแลรักษาไวเปนอยางดี โดยไมถูกทําลายดวยนํ ้ามือมนุษย ชมความงามของ 
ทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง ทุกสถานที่ลวนเปนความงามที่
ธรรมชาติไดบรรจงสรางไวไดดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหลากวีทั้งหลาย ชมสีสันของ
น้ําที่สะทอนภาพของภูเขาทองฟ�าสีคราม ป�าดงดิบอันอุดมสมบูรณ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารอุทยานจิ่งจายโกว  
บาย จากนั้นนําทานสู ทะเลสาบยาว ทะเลสาบที่ใหญที่สุดในอุทยานจิ่วจายโกว เปนหิมะ

ละลายจากภูเขา โดยมีความยาวกวา 7 กิโลเมตร ตั้งอยูทามกลางขุนเขาถูกลอมรอบดวย
ตนสนซีดารเกิดเปนทัศนียภาพอันงดงาม นําทานชม ทะเลสาบหาสี เปนทะเลสาบที่มีสี
ของนํ ้าแปลกตาไลระดับสีฟ�าเขียวอยางสวยงาม โดยเฉพาะเมื ่อยามแสงอาทิตยตก
กระทบพื้นนํ้า สีของนํ้าในทะเลสาบจะเปลงประกายเปนสีรุ งดูงดงาม แลวพรอมชม 
นํ้าตกธารไขมุก ซึ่งเปนนํ้าตกที่ไหลผานถํ้าลําธารใหญ โดยมีสายนํ้าทอดยาวลดหลั่นกัน
มาเปนระยะทางถึง 310 เมตร โดยไมขาดชวงสายธารสองประกายระยิบระยับราวกับ
ความงามของเสนไขมุก และเคยเปนจุดที่เคยถายทําภาพยนตรเร่ือง ไซอ๋ิว น้ําตกน้ีถือเปน
น้ําตกที่กวางทีสุดในจิ่วจายโกว 

คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 



 

 

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก JIUYUAN HOTEL ระดับ 3* หรือเทียบเทา 

วันที่สี่  อุทยานโหมวหนีโกว – เฉิงตู   
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู อุทยานโหมวหนีโกว ตั้งอยูทางตะวันตกของอําเภอซงพาน 
ภายในหมูบานโหมวหนีโกว มีพื้นที่ 160 ตร.กม. อยูสูงจากระดับนํ้าทะเล 2,800 เมตร 
จุดที่สูงสุดสูงถึง 4,070 เมตร นําทานเที่ยวชมทิวทัศนของ ภูเขา ผืนป�า ทะเลสาบที่มี
ความสวยงาม ไฮไลตของโหมวหนีโกว คือ นํ้าตกจากา นํ้าตกที่สูงที่สุดในจีน ดวยความ
สูงเกือบ 100 เมตร น้ําที่ตกลงมาจึงลดหลั่นเปนชั้นสวยงาม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู เมืองเฉิงตู โดยรถบัสปรับอากาศ ระหวางเดินทางใหทาน

ไดสัมผัสกับทัศนียภาพของสองขางทางที ่มีทั ้งวิถีชีวิตของชาวชนบทที่พํานักอยูตาม
หมูบานและทิวทัศนที่สวยงาม 

คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก ACME ARGYLE GRAND HOTEL ระดับ 3* หรือ
เทียบเทา 
 



 

 

วันที่หา เฉิงตู – ศูนยอนุรักษหมีแพนดา – ถนนโบราณจินหลี่ – ถนนคนเดินชูลซีลู – โชว
เปลี่ยนหนากาก 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม 

หลังจากนั้นนําทานชม ศูนยอนุรักษหมี
แพนดา ตั้งอยูที่เมืองเฉิงตู หมีแพนดาถือ
วาเปนสัตวสงวนหายากของประเทศจีน 
ทาง  ประเทศจีนใหความสําคัญกับหมี
แพนดาที่เปนสัตวหายาก และใกลสูญพันธุ
แลวตามธรรมชาติ จึงไดกอตั้งศูนยอนุรักษ
และศึกษาหมีแพนดา หมีแพนดาใชเวลาสวนใหญกับการกินและการนอน จัดเปนสัตวกิน
จุโดยสามารถกินตนไผไดวันละ 50 กก. หมีแพนดานับเปนสัตวที ่เปนสัญลักษณของ
ประเทศจีน อันจะพบไดแตเฉพาะในเขตป�าเขาทางภาคตะวันตกของมณฑลเสฉวน ถิ่น
กําเนิดของหมีแพนดา ปจจุบันศูนยอนุรักษหมีแพนดามีแพนดารวมประมาณ 83 ตัว 
ภายในศูนยอนุรักษหมีแพนดาที่เฉิงต ูนอกจากจะเปนที่วิจัยและทําการศึกษาเพื่ออนุรักษ
หมีแพนดาแลว ยังเปนศูนยการเรียนรูเพาะพันธุหมีแพนดาอีกดวย ซึ่งทางศูนยจะมีทัวร
เพื่อการศึกษาหมีแพนดาใหนักทองเที่ยวเฉิงตู ไดเขาเยี่ยมชมความนารักไดอยางใกลชิด 
จากน้ันนําชม ถนนโบราณจ่ินหลี Jin Li Pedestrian Street เปนถนนที่อยูติดกับศาล
ขงเบง ถือเปนถนนวัฒนธรรม ตกแตงแบบยอน เต็มไปดวยกลิ่นอายของสามกก ตัวถนนมี
การตกแตงอยางสวยงาม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากนั้นนําทานอิสระชอปปم�ง ถนนคนเดินชุนซีลู เปนถนนที่มีชื่อเสียงของเฉิงตู เปนแหลง

ศูนยรวมวัยรุนชื่อดัง และเปนที่ต้ังของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย สองฟากฝم�งของถนน
มีรานคา รานรวงขายสินคามากมาย ตั้งแตรานแบรนดเนมชื่อดัง สินคาแบรนดจีน อาทิ 
เชน ZARA, H & M, UNIQLO รวมถึงหางสรรพสินคาชื่อดัง เชน ISETAN ใหทานได
เดินเลือกซื้อสินคาตามใจชอบกันอยางเพลิดเพลินสําราญใจ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
 นําทาน โชวเปลี่ยนหนากาก ซึ่งเปนการแสดงของคนจีนตั้งแตสมัยโบราณ ในเมืองเฉิงตู

นั้นการแสดงโชวเปลี่ยนหนากากมีชื่อเสียงมากที่สุดเปรียบเสมือนเปนตนกําเนิด การ
แสดงโชวเปลี่ยนหนากากนี้เปนการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลาย
ชั่วอายุคน ไมถายทอดใหบุคคลภายนอกทั่วไปโดยจะมีผูที่สืบทอดจะเปนทายาทเทาน้ัน 
โดยใชศิลปะพรอมความสามารถอยางสูงในการเปลี่ยนหนากากแตละฉากภายในเสี้ยว
นาท ีโดยที่ไมสามารถจับตาไดทัน เปนโชวพิเศษที่มีแหงเดียวเทาน้ัน และหนากากที่นํามา
ทําการแสดงน้ันทําดวยเสนไหมอยางด ีมีความสวยงามมาก  
สมควรแกเวลานําทานเตรียมตัวขึ้นรถบัส เพ่ือออกเดินทางไปยังสนามบิน ทาอากาศ
ยานนานาชาติซวงหลวิ นครเฉิงต ู

วันที่หก เฉิงต ู– กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
03.25 น.  บินลัดฟ�าเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL933 

***ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง*** 
05.33 น. เดินทางถึงกรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพและดวยความประทับใจ 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขการบริการ 
เฉิงต ูจิ่วจายโกว ไมเขารานรัฐบาล 6 วัน 4 คืน  

โดย สายการบิน ไทย ไลออน แอร 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักหองละ 2 ทาน เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
ไมใชเตียงเสริม พักเดี่ยว 

03 – 08 ธ.ค. 62 20,900 20,900 4,000 
17 – 22 ธ.ค. 62 20,900 20,900 4,000 

27 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 (ปใหม) 22,900 22,900 4,000 
18 – 23 ก.พ. 63 19,900 19,900 4,000 
17 – 22 มี.ค. 63 19,900 19,900 4,000 

10 – 15 เม.ย. 63 (สงกรานต) 22,900 22,900 4,000 
หมายเหตุ : รายการน้ี สําหรับผูที่ใชหนังสอืเดินทางไทยเทานั้น  
สําหรับชาวตางชาติมีคาใชจายเพ่ิม กรุณาติดตอเจาหนาที่ผูดูแล 

 
หมายเหตุ : ลูกคาทานใดที่จะจองตั๋วภายในประเทศ  

จะตองแจงเจาหนาที่หรือเซลลที่ทานติดตอใหทราบกอนออกตัว๋ทุกคร้ัง  
ถาเกิดความผิดพลาดขึ้น ทางบริษัทจะไมรบัผิดชอบกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
เงื่อนไขและราคา : สาํหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี

จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 

อัตราคาบริการขางตนนีร้วม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป – กลับพรอมคณะ 
 คาธรรมเนียมภาษีนํ้ามันเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบนิ 
 คาธรรมเนียมวีซาประเทศจีน แบบหมูคณะ หรือ Group Visa on arrival  

หมายเหตุ : หากเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุ
ใด ๆ ทั้งสิน้ ทาํใหไมสามารถย่ืนวีซากรุปไดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงินเพ่ิม ทาน
ละ 1,850 บาท พรอมเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือทําการย่ืนขอวีซาเด่ียวผานศูนยรับย่ืน 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักหองละ 2 ทาน (ในกรณีที่เดินทางดวยกัน 3 ทาน ทาง
โรงแรมจัดหองพักใหทานแบบ 2 เตียงและมีเตียงเสริมใหทาน 1 เตียง) 



 

 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก. 
 คารถรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 200,000 
บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการขางตนนีไ้มรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมภาษีนํ้ามันเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบินปรับเพ่ิมขึ้น 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาต

กลับเขาประเทศของคนตางชาต(ิRe-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาที่ของผูเดินทาง
ในการจัดทําเอง) 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, 
คาโทรศัพท, คาอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพททางไกล, 
คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ
จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 20 กก. 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีบริการหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบกํากับภาษ)ี 
 คาทิปไกดทองถิ่น ทิปคนขับรถและทิปหัวหนาทัวร คาทิปไกด คนขับรถ หัวหนาทัวร วันละ 

30 หยวนตอคน ตอวนั    
ตัวอยาง เชน 

ทริปเดินทาง 4 วัน เตรียมคาทิป ไกด คนรถ และหัวหนาทัวร 120 หยวน ตอผู
เดินทางหนึ่งทาน 

ทริปเดินทาง 5 วนั เตรียมคาทิป ไกด คนรถ และหัวหนาทัวร 150 หยวน ตอผู
เดินทางหนึ่งทาน 



 

 

ทริปเดินทาง 6 วัน เตรียมคาทิป ไกด คนรถ และหัวหนาทัวร 180 หยวน ตอผู
เดินทางหนึ่งทาน 

ทริปเดินทาง 7 วัน เตรียมคาทิป ไกด คนรถ และหัวหนาทัวร 210 หยวน ตอผู
เดินทางหนึ่งทาน 

 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ 

1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วนัทําการหรือกอนหนานั้น โดยสงแฟกซ
หรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 
10,000 บาท 
2.คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทาง อยางนอย 20 วันทํา
การ มิเชนนัน้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคนืเงินทั้งหมด
หรือบางสวนตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
3.เม่ือทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทัง้หมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบรษัิทฯจะ
ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีทั้งหมด
นี้แลว 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1. ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนใน

กรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 
2. ยกเลิกการเดินทาง 21 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร ตอทาน 
3. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 14 วันกอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของ

ราคาทัวร 
4. สําหรับผูโดยสารทีไ่มไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวีซา
ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืคามัดจําทั้งหมด 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตาง ๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทานัน้ อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใด ๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 
2.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง 



 

 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยดึถือและคํานึงถงึความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคา
สวนมากเปนสําคัญ 
3.รายการทัวรนี้เปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จดัทําและดําเนินการโดยบริษัท
คูคา (Partner) 
4.อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เครื่องบินในปจจุบัน บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋วเคร่ืองบิน คา
ประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออตัรา
แลกเปลี่ยนไดปรบัขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 
5.ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทาน
สละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 
6.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามา
ขอคนืเงินได 
7.คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดทีท่ําใหทาน
ไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 
8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรอื หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ จะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงนิใหสําหรับ
คาบริการน้ันๆ 
9.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอาํนาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น 
10.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 20 ทานรวมใน
คณะตามที่กําหนดไวเทานั้น หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาที่กําหนดไว บรษัิทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทาง 10-15ทาน 
ตองเพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 16-19 ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 1,000 
บาท 
11.บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอื่น ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การ
ขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย และ 
อื่น ๆ ที่เขาขายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอนัด ีบริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เก่ียวของ หรอื มีสวน
ตองรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวทั้งสิ้น 



 

 

12.หากผูเดินทางถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมอืง 
ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 
13.ผูเดินทางตองใชวจิารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา
ตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเที่ยวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ 
หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวนี้ 
14.ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว 
ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง 
15.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สมัภาระระหวางการเดนิทาง
อันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทํา
หนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 
16.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัต ิรฐัประหาร 
ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ 
วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 
18.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิททัวร) 
19.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตัว๋เครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบนิ หรือ 
เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋ว
ภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับใน
เงื่อนไขดังกลาวแลว 
20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทาน
ถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 



 

 

21. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัท ฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลอืไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 
 

ขอมูลเกี่ยวกับวีซาจีน  
1. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง

สถานทูตเพ่ือใหอยูในดุลยพินิจของสถานทตูเร่ืองวีซาของทานเน่ืองจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

2. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ 
จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทานั้น โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มี
อายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่
สามารถพํานักในประเทศจีน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศปลายทาง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการ
ประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเปนไป
ตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาต
ใหเช็คอินไดเน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจ
คนเขาเมือง และ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 
โปรดทราบ : คําขอวีซาจีนแบบหมูคณะ (กรุป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ ตั้งแต ป 2014 
เปนตนมา ไมสามารถยื่นวีซาแบบหมูคณะ (กรุป) ไดตองยื่นวีซาแบบเดี่ยวเทานั้น และใช
เวลามากกวากําหนดการเดิม 4 วันทําการ 

1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรกเม
นิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.
เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.
ตุรก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแดน 24.โซมาเลีย 

  กรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลว ผูเดินทางแจงยกเลิก
เดินทาง วีซาจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอื่น ๆ ได และการ
ยกเลิกเดินทางไมสามารถคืนเงินคาวีซาจีนไดทุกกรณี 

3. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศจีนเปน
การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไป
แลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูต
มีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ



 

 

ตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ อาจจะสงเจาหนาที่ไปอาํนวยความ
สะดวกและประสานงานและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน 

4. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีก
ขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

5. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบาง
สถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและไมสามารถดึงเลมออกมาระหวาง
การพิจารณาอนุมัติวีซาได และกรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรอง
ขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูต
ปฏิเสธวีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม นัน่หมายถึงจะตองเสียคาธรรมเนียม 
และ คาบริการใหมทัง้หมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาการพิจารณาเปนสําคัญกอนดําเนนิการ 

6. ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการ
ทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ กรณีที่มีการปฏิเสธไมใหเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมือง คาใชจายที่เกิดขึ้นในการเดินทางกลบั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจาย
ทั้งหมด   

7. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง โดย การยกเวนวซีาในรายละเอียด / ผูใชบัตร 
APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางด ีหากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจ
ตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย  

8. สถานทูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาใหพาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
8.1 ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
8.2 นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
 

เอกสารสําหรับลูกคาที่ตองการการย่ืนวีซาจีน 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสปอรตไทย  



 

 

โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการย่ืนวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูต โดยบางครั้งกําหนดการอาจเปลี่ยนโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา 
 
การย่ืนวีซาจีนแบบกรุป 

   เอกสารที่ตองใช 
1. แสกนหนาพาสปอรตเห็น 2 สวน (แบบสีเทานั้น) 

 
การย่ืนวีซาจีนแบบเดี่ยว (ติดเลม)  
การย่ืนวีซาจีนแบบเดี่ยวมี 2 กรณี 
ย่ืนธรรมดา 4 วันทําการ 1,850 บาท  
ย่ืนดวน 2 วันทาํการ 2,850 บาท  

 
เอกสารที่ตองใช  

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด โดย
หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สาํหรับประทับตรา วีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   

2. รูปถายหนาตรง รูปส ี1.5 X 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ พ้ืนหลังขาวเทานั้น และตอง
ไมใชสติ๊กเกอร หรือรปูที่ปรินทจากคอมพิวเตอร  
2.1 หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ หรือชุด
ทํางานที่มีสัญลักษณขององคกรที่สังกัด 

     2.2 รูปตองหนาตรง ไมย้ิมเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 
     2.3 ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 
3.    สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวย
ตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารย่ืนวีซา 
4.    เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร ตองกรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

ทางบริษัทไมมีนโยบายกรอกขอมูลใหกับลูกคาโดยเด็ดขาด เพ่ือใหถูกตองตามกฎระเบียบ
ของศูนยรับย่ืนและสถานทูต 

5. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา ที่อายุตํ่ากวา 18 ป  
     5.1 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสําเนาสูติบัตร 



 

 

      5.2 กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา หรือเดินทางกับบิดา มารดาทานหนึ่ง
ทานใดเพียงคนเดียว ตองแนบหนังสืออนุญาต 

    ใหเดินทาง ที่ออกโดยที่ทําการเขตหรือที่ทําการอําเภอเทานัน้ โดยใหผูปกครองทานที่
ไมไดเดินทางไปดวยเปนผูอนุญาต ิและแนบ 

    สําเนาบัตรประชามาพรอมกันกับเอกสาร  
6.      ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ทีอ่ยูที่

ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน หมายเลข 
        โทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาให

ขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมที่ 
        มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7.        เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียม
เอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 10-7  

               วนัทําการ (กอนออกเดินทาง) 
กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติและตางดาว 

กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) หรือพาสปอรตตางชาต ิผูเดินทางตองไป
ดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่
สถานทูตจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซา 
(ตองกรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….. …………………….……………………….. 
วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..…………………….………………………………… 
สถานที่เกิด……………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………….  
สัญชาติปจจุบัน .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากสัญชาติปจจุบัน…………………………..………………………………………… 
เพศ   ชาย         หญิง 
สถานภาพ           โสด            แตงงาน (จดทะเบียน) ช่ือคูมรส .................................................................................           
                                 แตงงาน (ไมจดทะเบียน)            หยา              หมาย      
ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………………………………………………………… 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ.........................................     อีเมล............................................………………………………………… 
อาชีพปจจุบัน ........................................................................................................ 
(หากทํากิจการคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน)  
ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………… โทร.………………………………………… 
 กรณีเกษียณอายุ ตองลงอาชีพ และสถานทีท่ํางานสุดทายกอนเกษียณมาดวยทุกคร้ัง  
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีน  
    ไมเคย     เคย           ต้ังแตวันที่...................... ถึงวันที่.............เดินทางเขาไปยังเมือง ………………………. 
    **กรณีลูกคาเคยมีวีซาจีน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาตัวลาสุดพรอมตราประทับ ต.ม. แนบมาดวย** 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศมากอนหรือไม 
    ไมเคย          เคย  (ประเทศ).................................................................................................................... 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 


