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ก ำหนดกำรเดนิทำง     วนัท ี ่20-25ต.ค. 60 รำคำ 33,900.- 
 วนัท ี ่21-26 ,23-28 ต.ค. 60 รำคำ 33,900.- 
 วนัท ี ่02-07,03-08,05-10 พ.ย. 60 รำคำ 28,900.- 
 วนัท ี ่14-19 พ.ย. 60 รำคำ 27,900.- 
 วนัท ี ่07-12, 19-24 ธ.ค. 60 รำคำ 27,900.- 
 วนัท ี ่27 ธ.ค. 60 -01 ม.ค. 61,28 ธ.ค. 60 -02 ม.ค.61 รำคำ 32,900.- 
 วนัท ี ่29 ธ.ค. 60 -03 ม.ค. 61,30 ธ.ค. 60 -04 ม.ค.61 รำคำ 32,900.- 

 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-เฉงิต-ูเม่าเสีย้น  ✈ O 
XI QIANG HOMELAND 

HOTEL OR SAME 

2 อทุยานซงผงิโกว(รวมรถแบตเตอรี)่-หมูบ่า้นชนเผา่เซยีง O O O 
XI QIANG HOMELAND 

HOTEL OR SAME 

3 
เม่าเสีย้น-ตา๋กูปิ่งชวน-อทุยานภผูาหมิะการเ์ซยีสวรรค(์กระเชา้)-

เม่าเสีย้น 
O O O 

XI QIANG HOMELAND 

HOTEL OR SAME 

4 
เม่าเสีย้น-เว ิน่ชวน-พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว-ตเูจยีงเยีย่น-เขือ่นตู

เจยีงเยีย่น 
O O O 

MINGSHENG TIMES 

HOTEL OR SAME 

5 
ตเูจยีงเยีย่น-เฉงิต-ูศนูย อนุรกัษ์หมแีพนดา้(รวมรถแบตเตอรี)่-รา้น

ผา้ไหม-รา้นนวดฝ่าเทา้-ถนนคนเดนิซนุซลีู-่โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 
O O O 

HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL OR SAME 

6 รา้นหมอนยางพารา-รา้นหยก-ถนนคนเดนิจิง่หลี-่เฉงิต-ูกรงุเทพฯ O O ✈  

เฉงิต ูจ ิว่จำ้ยโกวนอ้ยซงผงิโกว 
อุทยำนภผูำหมิะกำรเ์ซยีสวรรค ์  

6 วนั 5 คนื TG  
โดยสำยกำรบนิกำรบนิไทย 

Chill Square Travel 028868518,0945453095-6 Line ID: @chill.co.th 

ซงผิงโกว



CTU-TG008        Page 2 of 11 
   

 

วนัแรก กรงุเทพฯ-เฉงิตู-เมำ่เส ีย้น 
07.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูอิำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศเคำนเ์ตอร ์

D สำยกำรบนิไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

10.15 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเฉงิต ูโดยเทีย่วบนิที ่TG 618 4  
14.25 น. ถงึท่าอากาศยาน เฉงิต ูซึง่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่บรเิวณลุ่ม

แม่น ้าหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพ
ภมูอิากาศทีเ่หมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมีฤดูรอ้นทีอ่บอุ่น ฤดู
หนาวทีไ่ม่หนาวนัก และมปีรมิาณความชืน้สงู ประชากรเมอืงเฉงิตมูรีาว 10 ลา้นคน 
จดัเป็นอนัดบั 3 ของประเทศจนี ในปัจจบุันเป็นทัง้ศนูยก์ลางดา้นการเมอืง การ 
ทหาร และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวนัตกเฉยีงใต ้หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืง จากนัน้น าทกุทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเม่ำเส ีย้น 

 
 
 

ใชเ้วลำ
เดนิทำง
ประมำณ  
4 ชม 

ค ำ่ Æ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 Å พกัที ่XI QIANG HOMELAND HOTEL OR SAME  

วนัท ีส่อง  อุทยำนซงผงิโกว(รวมรถแบตเตอรี)่-หมูบ่ำ้นชนเผำ่เซยีง 
เชำ้ Æ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม  
 น าทา่นสู ่อุทำยนซงผงิโกว(รวมรถแบตเตอรี)่ ทวิทศัใหม่ ซงผงิโกว ตัง้อยู่ในเขต

แผ่นดนิไหวเกา่ทะเลสาบเตีย๋ซ ี   ห่างจากอ าเภอเม่าเสีย้น 65 กโิลเมตร ภาคเหนอื
สูจ่ ิว่ไจโ้กว 193 กโิลเมตร ทางใตสู้เ่ฉงิต ู250 กโิลเมตร ในอทุยานรวมความยิง่ใหญ ่
ความงาม ความพเิศษ ความแปลก ความลีล้บั อยู่ใน 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 ววิ
ทวิทศัน ์อณุหภูมิตลอดปีเฉลีย่อยุ๋ทีป่ระมาณ  2.5 องศา  -22.5 องศา พืชโชน
อบอุน่ โซนหนาวอดุมสมบูรณม์ฉีายาเป็นอาณาจกัรแห่งยาสมุนไพร สตัวป่์าในโซน
ถกูอนุรกัษ์เป็นอย่างด ีกลิน่อายวฒันธรรมเดมิของชาวเผ่าเชยีง และสถาปัตยกรรม
เขม้ขน้ เป็นทัง้แหลง่การทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมใหม่แห่งหนึ่ง ของ 
อ าเภอเม่าเสี้ยน แห่งมณฑลเสฉวน ความงามของธรรมชาตไิม่แพจ้ิ่วจา้ยโกว  
สามารถเรยีกไดว้า่เป็นจิว่จา้ยโกนอ้ย 

ใชเ้วลำ
เดนิทำง
ประมำณ  
1.30 ชม 

กลำงวนั Æ รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บำ่ย  เดนิทางกลบัสู ่เมอืงเม่ำเส ีย้น  ระหวา่งทางกลับ น าท่านชม หมู่บำ้นชำวเซยีง 

ใหท้า่นไดส้มัผัสความเป็นอยู่ และสิง่ปลกุสรา้งของชาวเซยีง 
ใชเ้วลำ
เดนิทำง
ประมำณ  
1.30 ชม 

ค ำ่ Æ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 Å พกัที ่XI QIANG HOMELAND HOTEL OR SAME  

วนัท ีส่ำม เมำ่เส ีย้น-ต๋ำกูปิ่งชวน-อุทยำนภูผำหมิะกำรเ์ซยีสวรรค(์กระเชำ้)-เมำ่เส ีย้น 
เชำ้  Æ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม  
 น าทา่นเดนิทางสู ่อุทยำนสวรรคภ์ูผำหมิะกำรเ์ซยี “ต๋ำกู่ปิงชวน”  ถอืว่าเป็น

อทุยานสมบัตทิางธรรมชาตทิีล่ ้าคา่ ทีม่คีวามงามไม่แพอ้ทุยานและทะเลสาบทีใ่ดๆ 
จดุทีส่งูทีส่ดุมคีวามสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 4,860 เมตรเป็นภผูาธารน ้าแข็งที่
ศกัดิส์ทิธิ ์ ชาวบา้นเชือ่วา่มเีทพเจา้พทิกัษ์ภเูขาแห่งนีอ้ยู่ ท าใหภ้ผูาแหง่นีย้งัไม่เคย
มใีครพชิติยอดเขาได ้  น าทา่น น ัง่กระเชำ้ชมภูเขำน ำ้แข็งหมิะ 3 ลูกที ่เชือ่ว่า
เป็นสนัหลงัมังกรทีม่คีวามงดงาม ฉากเบือ้งหนา้เป็นภเูขาทีส่งูชนัตดักบัทอ้งฟ้าทีม่ ี
สฟ้ีาครามสดใสและพระอาทิตย์สะทอ้นการ์เซียคลา้ยดั่งภูเขาเงนิระยิบระยับ
สะทอ้นเขา้สู ่สายตาดัง่ไดน้ั่งกระเชา้ชมภเูขาสวรรคท์ีห่าชมไดย้ากยิ่งนัก จากนัน้
น าทา่นชม 3 ทะเลสาบสวรรคท์ีง่ดงามไม่แพจ้ิว่จา้ยโกว  ทะเลสาบสาบจนิโฮวไห่ 
ทะเลสาบหงษ์ ล าธารคูร่กั ทะเลสาบนามู และทะเลสาบทีถ่อืไดว้า่เป็นจดุทีส่ าคัญ
ทีส่ดุในอทุยานแห่งนี ้ “ ทะเลสาบตา้กู ๋” เพราะชาวเผ่ามกีารเลา่ขานว่าเมื่อใดทีม่ี

ใชเ้วลำ
เดนิทำง
ประมำณ 
3 ชม 
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เรือ่งเดอืดรอ้นใจ ใหม้ากราบไหวเ้ทพเจา้ศกัดิส์ทิธิท์ ีคุ่ม้ครองทะเลสาบนามูแห่งนี้
จะท าใหเ้รือ่งทีเ่ดอืดเนื้อรอ้นใจคลายลง หรอืตอ้งการขอพรต่อองคเ์ทพเจา้ก็จะ
สมหวังดั่งใจหมาย ท าใหท้ะเลสาบนี้ถอืเป็นทะเลสาบทีม่ีความส าคัญยิ่งนัก มี
ประวตัคิวามเป็นมากวา่ 1,000 ปีผ่านมา น ้าทะเลสาบนัน้จะมสีสีนัทีแ่ตกตา่งกนัไป
แลว้แตช่ว่งฤดกูาล ในชว่งฤดรูอ้นและชว่งใบไมผ้ลนิัน้น ้าทะเลสาบจะมีสเีขยีวเขม้
คลา้ยดั่งหยก ในช่วงใบไมร้่วงนั ้นทะเลสาบจะเต็มไปดว้ยสีสันของใบไม ้
หลากหลายสทีีร่ว่งหลน่ลงจากตน้มาทีท่ะเลสาบ สว่นในชว่งหนา้หนาวจะเป็นสขีาว
เต็มไปดว้ยหมิะน ้าแข็ง จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัเขา้สู ่เมอืงเม่ำเส ีย้น 

กลำงวนั Æ รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บำ่ย  ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นออกจากเขตอทุยาน  เดนิทางสู ่เมอืงเม่ำเส ีย้น ใชเ้วลำ

เดนิทำง
ประมำณ 
3 ชม 

ค ำ่  Æ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   
 Å พกัที ่ XI QIANG HOMELAND HOTEL OR SAME  

วนัท ีส่ ี ่   เมำ่เส ีย้น-เว ิน่ชวน-พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว-ตูเจยีงเยีย่น-เข ือ่นตูเจยีงเยีย่น 
เชำ้  Æ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม  
 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเว ิน่ชวน  ชม พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว  ในปี 2008 ไดเ้กดิ

แผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ ท าใหม้ณฑลเสฉวนไดร้บัความเสยีหายอย่างมาก โดยเฉพาะ
พอย่างยิ่งในเมืองเวิน่ชวนที่เป็นศูนย์กลางการเกิดรอยแยกและแผ่นดินไหว 
เหตุการณ์ครัง้นั ้นท าใหม้ีผู เ้ส ียชีว ิต กว่า 70,000 คน  เพื่อเป็นการระลึกถึง
เหตกุารณก์ารสญูเสยีครงัน้ัน้ ท าใหม้กีารสรา้งพพิธิภณัฑ ์เพือ่ร าลกึถงึผูเ้สยีชวีติ 

เดนิทำง
ประมำณ  
1 ชม 

 
 

กลำงวนั Æ รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บำ่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ตเูจยีงเยีย่น เมอืงตเูจยีงเยีย่น อยูห่่างจากนครเฉงิตปูระ

มาน  56 กโิลเมตร เมอืงตเูจยีงเยีย่นมชีือ่เสยีงมาจากการสรา้งเขือ่นชลประทานที่
ยิง่ใหญ่สมัย 2,000กวา่ปีกอ่น ถอืวา่เป็นชลประทานทีเ่กา่แก ่ และยังใชง้านได ้
จนถงึปัจจบุันน าทา่นชม เขือ่นตเูจยีงเยีย้น   “ตเูจยีงเยีย่น”  หรอืระบบ
ชลประทานตเูจยีง เมอืงเฉงิต ูมณฑลเสฉวน คอืสดุยอดวศิวกรรมสถานอายุ 2,000 
กวา่ปี ทีไ่ดร้บัการยกย่องเป็นมรดกโลกประเภทมรดกวฒันธรรม เมือ่ปี 1999 เขือ่น
ตเูจยีงเยีย่น สรา้งมา ตัง้แตยุ่คจิน๋ซฮีอ่งเต ้ แสดงถงึความกา้วหนา้ดา้นงานโยธา
โบราณทีท่ดน ้าจากแมน่ ้าหมนิเจยีงเขา้สูท่ ีร่าบมณฑลเสฉวน ปัจจบุนัเขือ่นตเูจยีง
เอีย้นยังคงใชง้านไดด้ ี ดงัค ากลา่วทีว่า่ “ทางเหนอืมกี าแพงยักษ์ ทางใตม้รีะบบ
ชลประทานตเูจยีงเยีย้น 2 สิง่มหัศจรรยย์ิง่ใหญ่ไม่แพก้นั” 

เดนิทำง
ประมำณ 
2 ชม 

ค ำ่  Æ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   
 Å พกัที ่MINGSHENG TIMES HOTEL OR SAME  

วนัท ีห่ำ้ ตูเจยีงเยีย่น-เฉงิตู-ศูนยอ์นรุกัษห์มแีพนดำ้(รวมรถแบตเตอรี)่-รำ้นผำ้ไหม- 
                     รำ้นนวดฝ่ำเทำ้-ถนนคนเดนิซุนซลีู-่โชวเ์ปลีย่นหนำ้กำก 
เชำ้  Æ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม  
 คณะเดนิทางกลบัสู ่ เมอืงเฉงิต ู ทา่นจะไดส้มัผัสธรรมชาตอินังดงามระหวา่งการ

เดนิทาง เมอืงเฉงิตตูัง้อยูท่ ีก่น้กระทะซือ่ชวน กลางลุม่แม่น ้าหมนิเจยีง ตะวนัออกมี
เทอืกเขาหลงเฉวยีน ใกลก้บัชลประทานเขือ่นตเูจยีงเยีย่น ซึง่สรา้งบนแม่น ้าหมิ
นเจยีง เป็นชลประทานแยกสายน ้ากระจายออกไปเป็นรปูพัดเพือ่ทดน ้าเขา้สูท่ ีร่าบ
เฉงิต ูเมอืงนีจ้งึเป็นพืน้ทีอ่ดุมสมบูรณจ์นไดฉ้ายาวา่ “เมอืงสวรรคข์องจนี” อกีทัง้ยัง
มชีือ่เสยีงทางประวตัศิาสตร ์ กอ่นครสิตศกัราช 500 กวา่ปี น าทา่นเดนิทางสู ่
ศนูยว์จิยัหมแีพนดำ้(รวมรถแบตเตอร ี)่ ทีน่ีม่หีมแีพนดา้กวา่ 20 ตวั หมแีพนดา้
เป็นสตัวส์งวนหายากมกี าเนดิในมณฑลเสฉวน มลีกูยากเพราะอณุหภมูใินรา่งกายที่
พรอ้มจะตัง้ทอ้งมเีพยีง 3 วนัใน 1 ปี และจะตกลกูครัง้ละประมาณ 2 ตวั ตวัที่

เดนิทำง
ประมำณ 
1 ชม 
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แข็งแรงเพยีงตวัเดยีวเทา่นัน้จะอยู่รอด อาหารโปรดของหมแีพนดา้คอืไผ่ลกูศร 
รฐับาลจนีไดใ้ชห้มแีพนดา้เป็นสือ่การผูกมติรไมตรกีบัประเทศตา่งๆ 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

 

น าทา่นแวะชม รำ้นผำ้ไหม  สนิคา้ OTOP ของจนี น าทา่นสู ่  ศนูยว์จิยัแพทย์
แผนโบรำณ  นวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพ ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กบัยานวดขนาด
พเิศษสตูรเดยีวไม่ซ ้าใคร  จากนัน้พาทา่นชอ้ปป้ิงตอ่ทีย่่าน ถนนคนเดนิชวนซลีู ่
ซึง่เป็นย่านวยัรุน่ และขายสนิคา้ทีท่นัสมัยเป็นถนนทีปิ่ดไม่ไหร้ถสามารถวิง่ผ่านได ้

เดนิทำง
ประมำณ 
1 ชม 

ค ำ่  Æ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   
 น าทา่นชม กำรแสดงโชวเ์ปล ีย่นหนำ้กำก ศลิปะการแสดงชัน้สงูของเสฉวน ชม

การเปลีย่นหนา้กากภายในเสีย้ววนิาท ีโดยทีไ่ม่สามารถจบัตาไดท้นัเป็นการ 
แสดงทีส่งวนและสบืทอดกนัมาภายในตระกลูหลายชัว่อายุคน ไม่ถา่ยทอดให ้
บุคคลภายนอกทัว่ไป 

 

 Å พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME  

วนัท ีห่ก        รำ้นหมอนยำงพำรำ-รำ้นหยก-ถนนคนเดนิจิง่หลี-่เฉงิตู-กรงุเทพฯ 
เชำ้  Æ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม  

 

ทา่นสู ่ รำ้นยำงพำรำ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้เพือ่สขุภาพ  หลงัจากนัน้ใหท้า่น
แวะชม หยก  สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของจนี เดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง ถนนโบรำณจิง่ห
ล ี ่ เป็นถนนคนเดนิทีร่กัษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ี มสีนิคา้ตา่งๆ 
มากมายใหท้า่นเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศยั 
 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   อำหำร
สมุนไพร 

บำ่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นำมบนิ  
15.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ TG619 4  
17.35 น. เดนิทางกลบัถงึสนำมบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ  

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

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปล ีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปล ีย่นแปลงรำยกำรท่องเทีย่ว 
บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณทีีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไม่ถงึ 15 ทำ่นไม่มหีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 
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อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 
ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก(มี
เตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ่2 
ท่ำน 

รำคำเด็ก 
(ไม่มเีตยีง) 
นอนกบั
ผูใ้หญ่ 2 
ท่ำน 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

วนัท ี ่20-25ต.ค. 60 33,900 32,900 31,900 6,000 

วนัท ี ่21-26 ,23-28 ต.ค. 60 33,900 32,900 31,900 6,000 
รำคำจอยแลนด ์21,900 บำท/ท่ำน ไมม่รีำคำเด็ก 

วนัท ี ่02-07,03-08,05-10 พ.ย. 60 28,900 27,900 26,900 4,500 

วนัท ี ่14-19 พ.ย. 60 27,900 26,900 25,900 4,500 

วนัท ี ่07-12, 19-24 ธ.ค. 60 27,900 26,900 25,900 4,500 
รำคำจอยแลนด ์19,900 บำท/ท่ำน ไมม่รีำคำเด็ก 

วนัท ี ่27 ธ.ค. 60 -01 ม.ค. 61 32,900 31,900 30,900 6,000 

วนัท ี ่28 ธ.ค. 60 -02 ม.ค.61 32,900 31,900 30,900 6,000 

วนัท ี ่29 ธ.ค. 60 -03 ม.ค. 61 32,900 31,900 30,900 6,000 

วนัท ี ่30 ธ.ค. 60 -04 ม.ค.61 32,900 31,900 30,900 6,000 
รำคำจอยแลนด ์20,900 บำท/ท่ำน ไมม่รีำคำเด็ก 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไม่รวมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่***  
ท่ำนละ 120 หยวน /ทรปิ/ตอ่ท่ำน // หวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปล ีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 
ขอ้ควรทรำบ : รำ้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชำ, นวดฝ่ำเทำ้(ขอควำมรว่มมอืลกูคำ้ทุกท่ำนแช่เทำ้), 
ไข่มุก, รำ้นผำ้ไหม ซึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมผีลกบัรำคำทวัร ์จงึเรยีนใหก้บั
นกัทอ่งเทีย่วทุกท่ำนทรำบวำ่ ทุกรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่กบัควำมพอใจของ
ลกูคำ้เป็นหลกั ไม่มกีำรบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

หมำยเหต ุ
ใชว้ซี่ำกรุป๊  VISA GROUP  เอกสำรตอ้งไดก้อ่นลว่งหนำ้ 15 วนั ไม่เสยีคำ่วซี่ำ หำกไดเ้อกสำรหลงั 15 วนั
กอ่นเดนิทำง เสยีคำ่วซี่ำเพิม่ 500 บำท     กรณทีีล่กูคำ้มวีซี่ำจนีอยู่แลว้ หรอื ย ืน่เอง หกัคนื 1,000 บำท  
 หำกทำงเมอืงจนีมกีำรประกำศยกเลกิวซี่ำกรุป๊ ไม่วำ่ดว้ยสำเหตใุดๆท ัง้ส ิน้ ท ำใหไ้มส่ำมำรถยืน่วซี่ำกรุป๊ได ้  
ทำงบรบิทัขอสวงนสทิธิ ์เก็บคำ่วซี่ำเพิม่ 500 บำท/ท่ำน จำกรำคำทวัร ์
โปรดทรำบ ผูท้ ีม่คีวำมประสงค ์ยืน่ค ำขอวซี่ำจนี แบบหมู่คณะ (กรุป๊) ทีเ่คยเดนิทำงไปในประเทศ... ดงัตอ่ไปนี ้
1.อสิรำเอล 2.อฟักำนสิถำน 3.ปำกสีถำน 4.อุซเบกสิถำน 5.ทำจกิสิถำน 6.เตริก์เมนสิถำน 7.คำซคัสถำน  
8.อริกั 9.อหิรำ่น 10.โซมำเรยี 11.อยีปิต ์12.ซำอุดอีำระเบยี 13.ซเีรยี 14.เลบำนอน 15.อนิเดยี  
16.ศรลีงักำ 17.ลเิบยี 18.ซูดำน 19.แอลจเีรยี 20.ไนจเีรยี 21.ตรุก ี22.เยเมน 23.โอมำน 24.จอรแ์ดน  
ไม่สำมำรถยืน่ค ำขอวซี่ำแบบหมู่คณะ(กรุป๊) ได ้
ตอ้งยืน่ค ำขอววซี่ำจนีแบบเดีย่ว เท่ำน ัน้ และใชเ้วลำมำกกวำ่ก ำหนดกำรเดมิ 4 วนั ท ำกำร 
***เดนิทำงเขำ้ประเทศดงักลำ่วต ัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มำ*** 
 

Chill Square Travel 028868518,0945453095-6 Line ID: @chill.co.th



CTU-TG008        Page 6 of 11 
   

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักลำ่ว  
 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปล ีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 
2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ เพือ่
เช็คขอ้มูลควำมถกูตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมท ัง้ไฟลบ์นิและเวลำนดัหมำยทวัร ์หำกเกดิควำมผดิพลำด ทำงบรษิทั
ไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 
    3.1 กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทำง 
4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 
   4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

   4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

   4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

   4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจ ากบัสายการบินหรอืค่ามัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดย
การผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 
Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 
2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
5. คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
6. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่กรุป๊ 
• เป็นวซีา่กรุป๊ ตอ้งไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถกูยกเลกิทนัท ีไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทาง
ครัง้อืน่ๆได ้และกรณยีกเลกิเดนิทาง ไม่สามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณ ี  
• กรณทีีล่กูคา้มวีซีา่จนีอยู่แลว้ หรอื ยืน่เอง หักคนื 1,000 บาท / กรณตีอ้งการยืน่เป็นวซีา่เดีย่ว เก็บคา่สว่นตา่ง(ปกต ิ
4 วนัท าการ) เพิม่ทา่นละ 500 บาท  กรณลีกูคา้มวีซีา่แลว้  กรณุาแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
• หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆทัง้ส ิน้ ท าใหไ้ม่สามารถยืน่วซีา่กรุป๊ได ้   
ทางบรบิัทขอสวงนสทิธิ ์เก็บคา่วซีา่(ปกต ิ4 วนัท าการ) เพิม่ 500 บาท/ทา่น จากราคาทวัร ์
หมายเหต ุ: อตัราคา่วซีา่ดงักลา่ว ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ 
โปรดทรำบ ผูท้ ีม่คีวำมประสงค ์ยืน่ค ำขอวซี่ำจนี แบบหมู่คณะ (กรุป๊) ทีเ่คยเดนิทำงไปในประเทศ... ดงัตอ่ไปนี ้
1.อสิรำเอล 2.อฟักำนสิถำน 3.ปำกสีถำน 4.อุซเบกสิถำน 5.ทำจกิสิถำน 6.เตริก์เมนสิถำน 7.คำซคัสถำน  
8.อริกั 9.อหิรำ่น 10.โซมำเรยี 11.อยีปิต ์12.ซำอุดอีำระเบยี 13.ซเีรยี 14.เลบำนอน 15.อนิเดยี  
16.ศรลีงักำ 17.ลเิบยี 18.ซูดำน 19.แอลจเีรยี 20.ไนจเีรยี 21.ตรุก ี22.เยเมน 23.โอมำน 24.จอรแ์ดน  
ไม่สำมำรถยืน่ค ำขอวซี่ำแบบหมู่คณะ(กรุป๊) ได ้
ตอ้งยืน่ค ำขอววซี่ำจนีแบบเดีย่ว เท่ำน ัน้ และใชเ้วลำมำกกวำ่ก ำหนดกำรเดมิ 4 วนั ท ำกำร 
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***เดนิทำงเขำ้ประเทศดงักลำ่วต ัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มำ*** 
7. คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิ
อบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคำ้ท่ำนใดสนใจซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 
เพิม่เตมิกบัทำงเจำ้หนำ้ทีบ่รษิทัได ้** 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  
9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณทีีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบินก าหนด 30 กโิลกรมั/ท่ำน ส่วนเกนิน ้าหนักตามสายการบิน
ก าหนด 
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คำ่ทปิไกด ์วนัละ 10 หยวนตอ่คน/วนั และคนขบัรถ วนัละ 10  หยวนตอ่คน/วนั  เดนิทำงท ัง้หมด  6 วนั จ่ำย
ทปิไกด ์60 หยวน คนขบัรถ 60 หยวน รวมเป็น 120 หยวน ตอ่คน 
 

หมำยเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 
3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบรกิารที่
ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ 
4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผิดกฎหมาย หรอื
เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีืน่ๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบินปรับสูงขึ้น บรษัิทฯ สงวนสิทธิ์ทีจ่ะปรับราคาตั๋ว
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เอกสำรในกำรยืน่วซี่ำจนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 
** ย ืน่วซี่ำเด ีย่วคำ่บรกิำรดงันี ้** 
-ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ดว่น 2 วนัท าการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณไ์ม่ช ารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท้ ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่ 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณเีด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
- กรณเีด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาว
โหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            
 - กรณทีีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณฉุีกเฉนิ 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทรำบวำ่ หำกสถำนทูตตรวจสอบไดว้ำ่ใหข้อ้มูลเท็จ อำจมี
กำรระงบักำรออกวซี่ำ เลม่ทีม่ปีญัหำ (สถำนทูตมกีำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อย่างนอ้ย 5-7 
วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 
8. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทูตจนีอยู่ในระหวำ่งจดัระเบยีบกำรยืน่วซี่ำใหม่ กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอื

เปล ีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทูต และบำงคร ัง้บรษิทัทวัรไ์ม่ทรำบลว่งหนำ้   
ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรบัผดิชอบ 
9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ช ้

บัตร APEC กรณุาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากทา่นท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศ

เครือ่งบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 
7. กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่
จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์
การจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
10. เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำงพรอ้ม
คณะถอืวำ่ท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมดัจ ำคนื ไม่วำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทำงบรษิทัจะเรยีก
เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงนิ 300 หยวน/คน/วนั 
11.ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มเิช่นน ัน้
ทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

http://www.consular.go.th/
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จนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 
10. กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนญุาตการท างานใน 
ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
- กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจาก
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซี่ำหนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณทีีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซี่ำใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

- เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 
2 หนา้เตม็   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนญุาตการท างาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  
5.สมุดบญัชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
 6.กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รบัรองตราประทบัรา้นทีแ่ปล) 

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไม่รบัท ำวซี่ำให ้พำสปอรต์ของท่ำน ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัรำคำ่วซี่ำดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ท่ำนสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

x ยืน่วซี่ำดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ท่ำนละ  1,050 บำท 
(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 
สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไม่สำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 
**กำรขอวซี่ำเขำ้ประเทศจนี สถำนทูตจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซี่ำโดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 
ประกำศ 

เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ้ำมนัขึน้ใน
อนำคต ซึง่ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chill Square Travel 028868518,0945453095-6 Line ID: @chill.co.th 
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**สถำนทูตจนีมกีำรเปล ีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซี่ำเขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 
 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 
**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่ำนเอง กรอกขอ้มูลใหค้รบโดยเฉพำะเบอร ์

ตดิตอ่  เเละกรณที ำลกูคำ้ธุรกจิสว่นตวักรณุำระบใุหช้ดัเจนดว้ยวำ่ท ำอะไร** 
 

ชือ่-นำมสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หย่ำ    
  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 
.................................................................................................................................... ................. 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบยีนบำ้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
..............................................................................................................................................................
...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................................ 
ทีอ่ยู่ปจัจบุนั (กรณไีม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
..............................................................................................................................................................
.................................................รหสัไปรษณีย ์ ............................โทรศพัทบ์ำ้น............................ 
ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)…………………………………………………….. 
ต ำแหน่งงำน ....................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภาษาองักฤษตวัพมิพห์ญ่) 
..............................................................................................................................................................
..........................................รหสัไปรษณีย ์ ........................................โทร.......................................... 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ท่ำนไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็ค
ขอ้มูลโดยตรงกบัท่ำน) 
ท่ำนเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   
เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................
เดอืน............................ปี............................ 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน
.............................ปี................................. 
รำยชือ่บคุคลในครอบครวัของท่ำน พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ 
 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 
RELATION........................................................ 
หมำยเหต ุ
**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 
**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้่ำนเกดิควำมไม่สะดวก
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ภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 

  


