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CHINA 
เฉงิต ู หลวงพอ่โตเลอ่ซาน อิ�มบญุเขางอ้ไบ ๊

4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิไชนา่ อสีเทริน์  
 
• ทําบญุ ไหวพ้ระ ...วดัเป้ากวอ๋  
• ลอ่งเรอืชมความงามของ หลวงพอ่โตเลอ่ซาน 
• เฉงิต.ู..ชอ้ปปิVงถนนโบราณจิYงหลี ..ถนนซนุซลีู่  
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง เย็น โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ-เฉงิต ู   ✈ ACME HOTE LOR SAME 

2 

เฉงิต-ูเลอ่ซาน-ลอ่งเรอืชมหลวงพ่อโตเลอ่ซาน-เลอ่ซาน-
งอ้ไบ(๊ไมข่ึVนยอดเขา)-วดัเป้ากวอ๋-(OPTION โชวก์งัฟ)ู 

**หากลกูคา้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิYมเตมิได ้
ทีYไกดท์อ้งถิYน** 

� � � GARDEN CITY HOTEL 
OR SAME 

3 

งอ้ไบ-๊เฉงิต-ูถนนคนเดนิซนุซลีู-่รา้นยางพารา-รา้นผา้
ไหม (OPTION ศนูยห์มแีพนดา้ // สกุีVเสฉวน) 

**หากลกูคา้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิYมเตมิได ้
ทีYไกดท์อ้งถิYน** 

� � อิสระ ACME HOTE LOR SAME 

4 รา้นนวดฝ่าเทา้-ถนนโบราณจิYงหลีY-เฉงิต-ูกรงุเทพฯ � � � /✈  

หมายเหต ุ:  ยงัไมร่วมคา่วซีา่จนี(ธรรมดา 4 วนัทําการ) 1,500 บาท ** 
กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถทา่นละ 240 หยวน /ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

  

เครื�อง  
ที�น ั�งแบบ 3-3 

บรกิารนํ Eาดื�มบนเครื�อง 

ท ัEงขาไป-ขากลบั 
นํ Eาหนกัสมัภาระ 

ขาไป - ขากลบั ทา่นละ 20 ก.ก.  
 

 

 

 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ-เฉงิต ู

17.30 น. คณุะพรอ้มกนัทีY ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั Vน 4 ประตทูางเขา้10 เคานเ์ตอร ์U สาย
การบนิไชนา่อสีเทริน์ (MU) โดยมเีจา้หนา้ทีYของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระ
และเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

20.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเฉงิต ูโดยเทีYยวบนิทีY MU5036  

00.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเฉงิตู ซึYงเป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวนตั Vงอยู่บริเวณลุ่มแม่นํVาหมนิใจกลางมณฑล มภีูมิ
ประเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภูมอิากาศทีYเหมาะสมตอ่การ ประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทีYอบอุน่ 
ฤดหูนาวทีYไม่หนาวนักและมปีรมิาณความชืVนสงู ประชากรเมอืงเฉิงตมูรีาว 10 ลา้นคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจนี ใน
ปัจจบุนัเป็นทั Vงศนูยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวนัตกเฉียงใต ้  
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พกัที� ACME  HOTEL OR SAME 

วนัที�สองของการเดนิทาง 

เฉงิต-ูเลอ่ซาน-ลอ่งเรอืชมหลวงพอ่โตเลอ่ซาน-เลอ่ซาน-งอ้ไบ(๊ไมข่ ึEนยอดเขา)-วดัเป้า
กวอ๋ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเลอ่ซาน(ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัYวโมง) ระหวา่งทางทา่นจะไดช้ืYนชมกบัธรรมชาตสิองขา้งทางทีYอดุม
ไปดว้ยแมกไมน้านาพันธุแ์ละชวีติความเป็นอยู่ของชาวมณฑลเสฉวน ซึYงยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดมิของชาวจีนและ
ธรรมชาต ินําทา่น ลงเรอืเพืYอชมเกาะเลอ่ซาน ซึYงมรีูปพรรณดัYงพระกลางทะเล ทา่นจะมองเห็น หลวงพ่อโตเลอ่ซาน ซึYงใช ้
เวลาสรา้งนานถงึ 90 ปี โดยหลวงพ่อไทห่ง ใชเ้งนิบรจิาคของชาวบา้น เพืYอเป็นสริมิงคลและปกป้องภัยนํVาทว่มจากแมนํ่Vาหมิ
งเจยีง มคีวามยาวกวา่ 600 กโิลเมตร พระพักตร์ของหลวงพ่อโตหันออกไปสูแ่ม่นํVาหมงิเจยีงเป็นพระพุทธรูปนัYงทีYสกัดเขา้
ไปในภเูขาทีYใหญท่ีYสดุในโลก สงูถงึ 71 เมตร 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 

 

บา่ย นําท่านเดนิทางกลับสู่ งอ้ไบ๊(ไม่ขึVนยอดเขา) (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัYวโมง) นําท่านสู่ วดัเป้าก ัTว ซึYงเป็นวัดทีYใหญ่และ
สวยงามทีYสุดของงอ้ไบ๊ สรา้งขึVนในสมัยหมิงเพืYอบูชาพระโพธิสัตว์ผู่เสยีนโพธิสัตว์แห่งปัญญาผูส้ถิตย์ ณ เขางอ้ไบ๊ 
ผสมผสาน ความเชืYอของ 3 ศาสนาคือ พุทธ เต๋า และลัทธิขงจืv อ ตั Vงอยู่บริเวณดา้นล่างของทีYราบฟ้งหวง สูงจาก
ระดับนํVาทะเล 533 เมตร ต่อมารัชสมัยคังซีฮ่องเต ้แห่งราชวงศช์งิได ้เปลีYยนชืYอเป็นวัดเป้ากัxวมาจนปัจจุบัน ภายในมี
โบราณสถานสําคัญคอื ซานเหมนิ (ประตเูขา) ตําหนักหมเีลอ่ วหิารหลัก และหอพระคัมภรี ์ตอ่มาในปี 1983 ถูกจัดเป็นอกี
หนึYงในจํานวนวัดทีYสําคัญทีYสดุในจนี วัดเป้ากัxวไดรั้บการบูรณะใหม่โดยพระชาวไตห้วันแห่งเมอืงเกาสงูซึYงไดบ้รจิาคเงนิถงึ 
100,000 อเมรกินัดอลลา่ร ์ซึYงเป็นวดัและพพิธิภัณฑเ์ก็บของเกา่ทีYมคีา่ทั Vงรูปภาพ องคพ์ระ และในพพิธิภัณฑม์งีวงชา้ง ของ
สาํรดิคลา้ยหนา้คน เหมอืนเทพเจา้ซึYงใสห่นา้กากทําจากทองสาํรดิใหญ่ทีYสดุ มคีวามยาวถงึ 1.38 เมตร   

(OPTION โชวก์งัฟ)ู  **หากลกูคา้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิYมเตมิไดท้ีYไกดท์อ้งถิYน** 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั GARDEN CITY HOTEL OR SAME 

วนัที�สามของการเดนิทาง 

งอ้ไบ-๊เฉงิต-ูรา้นยางพารา-รา้นผา้ไหม-ถนนคนเดนิซุนซลีู ่ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
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 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิตู (ใชเ้วลาประมาณ 2 ช ั�วโมง)  มภีูมปิระเทศลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาและมสีภาพภูมอิากาศทีY

เหมาะสม ตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม มพีืVนทีYประมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรสว่นหนึYงเป็นชนกลุม่นอ้ย

เชืVอชาตติา่งๆ ไดแ้ก ่ชาวยีY ทเิบต เมีVยว หยุ เชยีง นําทา่นสูร่า้นยางพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกซืVอสิVนคา้เพืYอสขุภาพ นําทา่นแวะ 

รา้นผา้ไหม 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย นําท่านชอ้ปปิV งตอ่ทีYย่าน ถนนคนเดนิชวนซลีู่ ซึYงเป็นย่านวัยรุ่น และขายสนิคา้ทีYทันสมัยเป็นถนนทีYปิดไม่ไหร้ถสามารถวิYง

ผา่นได ้ 

(OPTION ศนูยห์มแีพนดา้ // สกุีVเสฉวน)**หากลกูคา้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิYมเตมิไดท้ีYไกดท์อ้งถิYน** 

 

คํ�า อสิระอาหารคํ�า เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิE ง 

พกัที� ACME HOTE LOR SAME 

วนัทสีี�ของการเดนิทาง 

รา้นนวดฝ่าเทา้-ถนนโบราณจิYงหลีY-เฉงิต-ูกรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 เดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปปิVง ถนนโบราณจิ�งหลี� เป็นถนนคนเดนิทีYรักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีมสีนิคา้ตา่งๆ 
มากมายใหท้่านเลอืกซืVอไดต้ามอัธยาศัย นําท่านสู ่ ศูนยว์จิยัแพทยแ์ผนโบราณ  นวดฝ่าเทา้เพืYอสุขภาพ ผ่อนคลาย
ความเมืYอยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซํ่Vาใคร   

 



 

 

 

  

 

 

 

 

                  

 

593/6 ถนนประชาอทุศิ แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 
593/6 Pracha U-thit Road Samsam-Nok Huaykwang Bangkok 10310 
Tel. 02-160-3580   Mobile 087-1717-917 
E-mail; b2k_holidays@hotmail.com ใบอนญุาตเลขที� 11/07225 

B2K Holidays   บีทูเค ฮอลิเดย์ 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

17.05 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีYยวบนิทีY  MU 5035 

19.10 น. เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภูมโิดยสวสัดิ{ภาพ 

 

 

** หากทา่นทีYตอ้งออกตัxวภายใน (เครืYองบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีYเจา้หนา้ทีYทกุครั Vง  

 

   

 เฉงิต ู หลวงพอ่โตเลอ่ซาน อิ�มบญุเขางอ้ไบ ๊4 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิไชนา่ อสีเทริน์ 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กัคู ่

1หอ้ง 

ทา่นละ 

ผูใ้หญ ่ 

3 ทา่น 

1 หอ้ง  

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายตุํ�ากวา่ 12 ปี) 

พกักบัผูใ้หญ ่1

ทา่น ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายตุํ�ากวา่ 12 ปี) 

พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่น 

ทา่นละ 

INFANT 

ทา่นละ 

จอยแลนด ์
ทา่นละ 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

ทา่นละ 

26-29 พ.ค. 61 9,999.-  9,999.- 9,999.- 2,900.- 3,999.- 2,000.- 

7-10   ม.ิย. 61 9,999.-  9,999.- 9,999.- 2,900.- 3,999.- 2,000.- 

 

**ราคานีEสาํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัEน!! ** 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีYยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีYยนแปลงรายการทอ่งเทีYยว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีYยวบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่นขึVนไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีYมจํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิ�น*** 

ทา่นละ 240 หยวน/ทา่น/ทรปิ (เด็กจา่ยเทา่ผูใ้หญ)่ 
 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีYระบใุนโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+บัวหมิะ,รา้นชา, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมและรา้นหยกซึYง
จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีYยวทกุทา่นทราบวา่ทกุ
รา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึYงจะใชเ้วลารา้นละ 60-90 นาท ีซืVอหรอืไมซ่ืVอขึVนอยูก่ับความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลักไมม่กีารบังคับใดๆ ทัVงส ิVน (หากทา่นใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาทีYรา้นกําหนด...และไมเ่ขา้รว่ม

กจิกรรมทีYทางรา้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธิ{เก็บคา่ใชจ้า่ยเพิYมทา่นละ 300 หยวนตอ่ทา่นตอ่รา้น 

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัVงจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึVนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ{ในการเปลีYยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีYลกูคา้ตอ้งออกตัxวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีYของบรษัิทฯเพืYอเช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    
 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัVง มฉิะนัVนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั VงสิVน 
3.  การชาํระคา่บรกิาร 
 3.1 กรุณาชําระคา่ทัวรย์อดเต็ม   
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจํา 
 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทั Vงหมด 
 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 
 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ{เก็บคา้ใชจ้า่ยทั Vงหมด 
 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีYเดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีYตอ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําทีYพักโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีYยวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 
Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์ั VงหมดเนืYองจากคา่ตัxวเป็นการเหมาจ่ายในเทีYยวบนินัVนๆ 

 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึVนไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนีEรวม 

1. คา่ตัxวเครืYองบนิไป-กลบั ชั Vนประหยัด 
2. คา่โรงแรมทีYพักตามรายการทีYระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึYงหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีYตา่งๆ ตามรายการทีYระบ ุ
4. คา่อาหารและเครืYองดืYมตามรายการทีYระบ ุ
5. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทีYยวตามรายการทีYระบ ุ
6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงืYอนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืEอประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
  เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้** 
 - เบีEยประกนัเร ิ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีEยประกนัเร ิ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
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 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํVามัน  
9. นํVาหนักสมัภาระทา่นละ  20 กโิลกรัม  
 คา่ประกนัวนิาศภัยเครืYองบนิตามเงืYอนไขของแตล่ะสายการบนิทีYมกีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึVนเครืYองไดท้า่นละ 1 ชิVน

นํVาหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากนํVาหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีYสายการบนิกําหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นทีY
เกนิตามทีYสายการบนิกําหนด 

 
 

 

อตัราบรกิารนีEไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีYนํVาหนักเกนิกวา่ทีYสายการบนิกําหนดทา่นละ 2 ใบ ใบละ 23 กโิลกรัม หากนํVาหนักเกนิจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้่ายเพิYมเตมิ 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครืYองดืYม, คา่อาหารทีYสัYงเพิYมเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารทีYไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตทีYกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิไกดท์อ้งถิYนและคนขบัรถทา่นละ 240 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
8.  คา่ธรรมเนยีมการยืYนขอวซีา่เขา้ประเทศจนี (ธรรมดา 4 วนัทําการ) 1,500 บาท  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิYม 7% 
 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิ{ทีYจะเปลีYยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ีV เมืYอเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีYเกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืYนๆทีYอยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิYมเตมิทีYเกดิขึVนทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความ
ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีYยวจะสิVนสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ{และจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีYทา่น
ไดช้ําระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั VงสิVน 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนืYองมาจากมสี ิYงผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืYนๆ 

5. รายการนีVเป็นเพยีงขอ้เสนอทีYตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัVงหนึYง หลงัจากไดส้ํารองทีYนัYงบนเครืYอง และโรงแรมทีY
พักในตา่งประเทศเป็นทีYเรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีVอาจเปลีYยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีVคดิตามราคาตัxวเครืYองบนิในปัจจบุนั หากราคาตัxวเครืYองบนิปรับสงูขึVน บรษัิทฯ สงวนสทิธิ{ทีYจะปรับราคาตัxวเครืYองบนิ
ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีYเกีYยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีYยนแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีYใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีYจะจัดบรกิารทัวรอ์ืYนทดแทนให ้แตจ่ะ
ไมค่นืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนัVนๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ{ในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั VงสิVนแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัVน 

9. หากไม่สามารถไปเทีYยวในสถานทีYทีYระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนืYองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั VงสิVน แตท่ั VงนีVทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีYยวสถานทีYอืYนๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ{การ
จัดหานีVโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
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10. เมืYอทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึYง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิ{ ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั VงสิVน และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีYเกดิขึVนจาก
ทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11. ในกรณีทีYลกูคา้ตอ้งออกตัxวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีYของบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 
      ครั Vง มเิชน่นัVนทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทั VงสิVน 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารในการยื�นวซีา่จนีสําหรบัผูท้ ี�ถอืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีYมอีายุการใชง้านไมตํ่Yากวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่าํรุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 

2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิVว พืVนหลงัสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิVม

เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาดํา หา้มใสเ่สืVอขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุ

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติvกเกอร ์หรอืรูปปริVนจากคอมพวิเตอร ์

4. สําหรับผูท้ีYถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งทําเรืYองแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัVนกอ่นการสง่เอกสารยืYนวซีา่ 

5. สาํเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีYใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพืYอประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุตํYากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, สาํเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

 ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี� http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีทีYเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีYยวกบัสถานทีYศกึษาสถานทีYทํางานตําแหน่งงานทีYอยูปั่จจุบนัทีYอยู่ทีYทํางานญาตทิีYตดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นทีYทํางานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เลม่ทีYมปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืYนวซีา่ ดงันัVนกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วนัทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืYนวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิYมเตมิหรอืเปลีYยนระเบยีบ

การยืYนเอกสาร เป็นเอกสทิธิ{ของสถานทตู และบางครัVงบรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีYประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนืYองจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
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 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีYทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางานในประเทศ

 ไทยเทา่นัVน 

 - หากไม่ไดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนืYองจากผู ้

 เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีYสถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิYม 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืYนๆ จา่ยเพิYม 100 บาท 

 - เอกสารทีYตอ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีYมอีายุการใชง้านไมตํ่Yากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิVว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นทีYแปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนีE 

1. ชืYอเป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีYดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. นํารูปถา่ยเกา่ ทีYถ่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. นํารูปถา่ยทีYมวีวิดา้นหลงั ทีYถา่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พืYอยืYนทําวซีา่ 

4. นํารูปถา่ยทีYเป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีYปริVนจากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ที�ตอ้งจา่ยเพิ�มใหส้ถานฑตูจนี เมื�อทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืYนวซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิYมทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี�ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
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เลขท่ีบัญชีสําหรับชําระคาบริการ 

ชือ่บญัช ี: บรษิทั โฟรพ ีพลสั จาํกดั 

 

ธนาคารกสกิรไทย (KBANK) , สาขา : เซ็นทรัลบางนา 

เลขท่ีบัญชี : 604-2-08998-0 (ออมทรพัย) 

 

หมายเหต ุ: เนื�องจาก บริษัท มชัรูมทราเวล จํากดั อยู่ระหว่างรอรับใบอนญุาตประกอบธุรกิจนําเที�ยวฉบบั

ใหม่ จงึขอใช้ใบเสร็จและบญัชีธนาคารของ บริษัท โฟร์พีพลสั จํากดั ซึ�งเป็นชื�อเดิมของบริษัทมชัรูมทราเวล

จํากดั เป็นการชั�วคราวจนถึงวนัที� 12 พ.ค.4567  ขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ ที�นี ; 

 

 

 

 


