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NT137
ทวัรจ์นี เฉนิต ูเลอ่ซาน ลอ่งเรอืชมหลวงพอ่โต 4 วัน 3 คนื (MU)
ทัวรเ์ฉนิต ูจนี , 4 วัน 3 คนื ,

Chengdu Garden City Hotel  , ACME Hotel

ทัวรจ์นี เฉนิต ูเลอ่ซาน ลอ่งเรือชมหลวงพอ่โต 4 วัน 3 คนื (MU)

ทวัรจ์นี เฉงิตู เมอืงโบราณหวงซ ีเลอ่ซาน
งอ้ไบ๊ วดัเป้ากวอ๋ วดัฝหู ูงอ้ไบ๊ เฉงิตู 

หา้งสรรพสนิคา้ GLOBAL CENTURY ถนนโบราณจงิหลี
สวนวา่นเจยีงโหลว ซอยกวา้งซอยแคบ ถนนซุนซลีู่

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - เฉงิต(ูทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตซูวงหลวิ) - เมอืงโบราณหวงซ ี- เฉงิต ู- เลอ่ซาน -
ลอ่งเรอืชมหลวงพอ่โตเลอ่ซาน - เลอ่ซาน - งอ้ไบ๊

00.20 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชนั 4 ประตทูางเขา้10 เคานเ์ตอร ์U
สายการบนิไชนา่อสีเทริน์แอรไ์ลน ์(MU) โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ พรอ้มอํานวยความสะดวก
ตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น

03.10 น.
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตซูวงหลวิ เมอืงเฉงิต ูโดยสายการบนิไชนา่อสีเทริน์แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีMU5036

07.30 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตซูวงหลวิ เมอืงเฉงิต ูซงึเป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวนตังอยู่บรเิวณลุม่แม่น ้าํหมนิใจกลางมณฑล
มภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภมูอิากาศทเีหมาะสมตอ่การ ประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทอีบอุ่น
ฤดหูนาวทไีม่หนาวนักและมปีรมิาณความชนืสงู ประชากรเมอืงเฉงิตมูรีาว 10 ลา้นคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจนี
ในปัจจบัุนเป็นทังศนูยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ จดัเป็นชุด KFC

นําทา่นสู ่เมอืงโบราณหวงหลงซ ีใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศเกา่ๆของหมู่บา้นสมัยราชวงศห์มงิ ตังอยู่รมิแม่น ้าํหวงหลงซี
ในอดตีเคยเป็นเมอืงทา่การคา้ขายทคีกึคัก ปัจจบัุนเมอืงนีเป็นเมอืงทมีี
ทัศนียภาพอันสวยงามของเมอืงหวงหลงซไีดรั้บการตพีมิพใ์นนติยสารฉบับหนงึ เมอื 10 กวา่ปีกอ่น ก็กลายเป็นจดุสนใจของนักทอ่งเทยีว
และเป็นทถี่ายทําภาพยนตรย์อ้นยุคอกีหลายเรือง ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศ โรงน ้าํชา วัดเกา่แก ่ตน้ไมโ้บราณ
และวถิชีวีติของชาวบา้นทมัีกไปจับกลุม่เลน่ ไพน่กกระจอก และดมืน ้าํชาใตร้่มไม ้



นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเลอ่ซาน (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชวัโมง)
ระหวา่งทางทา่นจะไดช้นืชมกับธรรมชาตสิองขา้งทางทอีุดมไปดว้ยแมกไมน้านาพันธุแ์ละชวีติความเป็นอยู่ของชาวมณฑลเสฉวน
ซงึยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดมิของชาวจนีและธรรมชาติ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่น ลงเรอื เพอืชม เกาะเลอ่ซาน ซงึมรีูปพรรณดังพระกลางทะเล ทา่นจะมองเห็น หลวงพอ่โตเลอ่ซาน ซงึใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 90 ปี
โดยหลวงพอ่ไทห่ง ใชเ้งนิบรจิาคของชาวบา้น เพอืเป็นสริมิงคลและปกป้องภัยน ้าํทว่มจากแม่น ้าํหมงิเจยีง มคีวามยาวกวา่ 600 กโิลเมตร
พระพักตรข์องหลวงพอ่โตหันออกไปสูแ่ม่น ้าํหมงิเจยีงเป็นพระพทุธรูปนังทสีกัดเขา้ไปในภเูขาทใีหญ่ทสีดุในโลก สงูถงึ 71 เมตร

เดนิทางสู ่งอ้ไบ ๊(เออ๋เหมยซาน) (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชวัโมง) เอ๋อเหมยแปลวา่ควิโกง่ เพราะทวิเขามลัีกษณะเหมอืนควิ
นักพรตในลัทธเิตา๋เรมิเขา้มาสรา้งศาลเจา้ในเทอืกเขาแหง่นีในศตวรรษท ี2 หลังจากนันศาสนาก็เรมิเฟืองฟมูาจนถงึศตวรรษท ี6
เอ๋อเหมยซานจงึกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภเูขาศักดสิทิธทิางพทุธศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จวิหัวซาน, ผูโ่ถซาน)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทา่นสามารถเลอืกซอื Option เสรมิทนีา่สนใจได้
โชวก์งัฟ ูเป็นโชวท์บีอกเลา่ถงึเณรนอ้ยรูปหนงึทบีอกลาคณุแม่ เพอืไปทภีเูขาแสวงหาอาจารยเ์พอืเรียนกังฟู
ผา่นการทอดสอบมากมายจนสดุทา้ยไดเ้ป็นปรมาจารย ์เป็นการแสดงทปีระสมประสานของนักแสดงกับแสงสแีละเครืองเสยีงททัีนสมัย (ราคา
240 หยวน/ทา่น)
ศนูยว์จิยัหมแีพนดา้ (รวมรถแบตเตอรี) ทนีีมหีมแีพนดา้กวา่ 20 ตัว หมแีพนดา้เป็นสตัวส์งวนหายากมกํีาเนดิในมณฑลเสฉวน
มลีกูยากเพราะอุณหภมูใินร่างกายทพีรอ้มจะตังทอ้งมเีพยีง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลกูครังละประมาณ 2 ตัว
ตัวทแีข็งแรงเพยีงตัวเดยีวเทา่นันจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมแีพนดา้คอืไผล่กูศร
รัฐบาลจนีไดใ้ชห้มแีพนดา้เป็นสอืการผกูมติรไมตรีกับประเทศตา่ง  ๆ(ราคา 240 หยวน/ทา่น)
สกุเีสฉวน ลมิรสสกุรีสชาตเผ็ดรอ้น ตน้ตํารับของชาวเสฉวน (ราคา 240 หยวน/ทา่น)
**หากทา่นใดสนใจซอืทงั 3 ออฟชนั พเิศษในราคาเพยีง 580 หยวน/ทา่นเทา่นนั**
**ตดิตอ่ขอขอ้มูลและรายละเอยีดเพมิเตมิกับรายการไดท้เีจา้หนา้ทแีละชําระเงนิกับไกดท์อ้งถนิ**

ทพีกั
ChengDu Garden City Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
วดัเป้ากวอ๋ - วดัฝหู ู- งอ้ไบ ๊- เฉงิต ู- หา้งสรรพสนิคา้ GLOBAL CENTURY

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นสู ่วดัเป้ากวั ซงึเป็นวัดทใีหญ่และสวยงามทสีดุของงอ้ไบ ๊สรา้งขนึในสมัยหมงิเพอืบชูาพระโพธสิตัวผ์ูเ่สยีนโพธสิตัวแ์หง่ปัญญาผูส้ถติย ์ณ
เขางอ้ไบ ๊ผสมผสาน ความเชอืของ 3 ศาสนาคอื พทุธ เตา๋ และลัทธขิงจอื ตังอยู่บรเิวณดา้นลา่งของทรีาบฟ้งหวง สงูจากระดับน ้าํทะเล 533 เมตร
ตอ่มารัชสมัยคังซฮี่องเต ้แหง่ราชวงศช์งิได ้เปลยีนชอืเป็นวัดเป้ากัวมาจนปัจจบัุน ภายในมโีบราณสถานสําคัญคอื ซานเหมนิ (ประตเูขา)
ตําหนักหมเีลอ่ วหิารหลัก และหอพระคัมภรี ์ตอ่มาในปี 1983 ถูกจัดเป็นอกีหนงึในจํานวนวัดทสํีาคัญทสีดุในจนี
วัดเป้ากัวไดรั้บการบรูณะใหม่โดยพระชาวไตห้วันแหง่เมอืงเกาสงูซงึไดบ้รจิาคเงนิถงึ 100,000 อเมรกิันดอลลา่ร์
ซงึเป็นวัดและพพิธิภัณฑเ์ก็บของเกา่ทมีคีา่ทังรูปภาพ องคพ์ระ และในพพิธิภัณฑม์งีวงชา้ง ของสํารดิคลา้ยหนา้คน
เหมอืนเทพเจา้ซงึใสห่นา้กากทําจากทองสํารดิใหญ่ทสีดุ มคีวามยาวถงึ 1.38 เมตร 

นําทา่นสู ่วดัฝหู ูเป็นวัดมโีครงสรา้งททํีามาดว้ยไมท้ใีหญ่ทสีดุของงอ้ไบ ๊ถูกสรา้งขนึในสมัยซง่ใต ้ถอืเป็นสถานทสํีาคัญแหง่หนงึของประเทศจนี
มเีรืองเลา่วา่ในสมัยกอ่น ทแีหง่นีมักมเีสอืออกมาทํารา้ยผูค้น จงึมกีารสรา้งวัดขนึมา
ทังในสมัยโบราณยังเป็นจดุแลกเปลยีนสนิคา้ทสํีาคัญของผูค้นในพนืทนีีอกีดว้ย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิต ู(ใชเ้วลาประมาณ 2 ชวัโมง) มภีมูปิระเทศลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาและมสีภาพภมูอิากาศทเีหมาะสม



ตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม มพีนืทปีระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรสว่นหนงึเป็นชนกลุม่นอ้ยเชอืชาตติา่ง  ๆไดแ้ก ่ชาวยี ทเิบต
เมยีว หยุ เชยีง

นําทา่นสู ่ศนูยว์จิยัแพทยแ์ผนโบราณ นวดฝ่าเทา้เพอืสขุภาพ ผอ่นคลายความเมอืยลา้กับยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซ ้าํใคร

นําทา่นสู ่หา้งสรรพสนิ GLOBAL CENTURY หา้งศนูยก์ารสนิคา่ตา่งๆๆมากมาย เป็นทนียิมของวัยรุ่นในเมอืงเฉงิตู

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
ACME Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
รา้นยางพารา - รา้นหยก - ถนนโบราณจงิหลี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นสู ่รา้นยางพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้เพอืสขุภาพ 

จากนันใหท้า่นแวะ รา้นหยก ชมหยก สนิคา้ทมีชีอืเสยีงของจนี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปปิง ถนนโบราณจงิหล ีเป็นถนนคนเดนิทรัีกษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีมสีนิคา้ตา่งๆมากมาย
ใหท้า่นเลอืกซอืไดต้ามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
ACME Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
รา้นบวัหมิะ - สวนวา่นเจยีงโหลว - ซอยกวา้งซอยแคบ - ถนนซุนซลีู ่- เฉงิต(ูทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตซูวงหลวิ) -
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นสู ่ศนูยว์จิยัแพทยแ์ผนโบราณ นวดฝ่าเทา้เพอืสขุภาพ ผอ่นคลายความเมอืยลา้กับยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซ ้าํใคร 

นําทา่นสู ่สวนวา่นเจยีงโหลว เป็นสวนทเีต็มไปดว้ยไมไ้ผท่ใีหญ่ทสีดุในแผน่ดนิจนี มพัีนธุไ์มไ้ผเ่ป็นรอ้ยๆชนดิ
สวนนีตังอยู่ทางตะวันออกรมิแม่นําจนิเจยีง เชอืกันวา่เป็นบา้นพักเกา่ของนักกวชีาวซนิเทา ในสมัยราชวงศถั์ง
บคุคลมคีวามสามารถเชยีวชาญในเรืองของดนตรี การขับรอ้ง แตง่บทกว ีใหท้า่นสมัผัสบรรยาการ่มรืนภายในสวน

เทยีง
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นสู ่ซอยกวา้งซอยแคบ ซงึถนนแหง่นีมอีายุกวา่พันปี ถนนคนเดนิแหง่นีแบง่เป็น 2 สาย มทัีงถนนกวา้งและถนนแคบ
และใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิงเลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย และนําทา่นแวะเลอืกซอื ผา้ไหม สนิคา้อันเลอืงชอืของจนี เป็นของฝากคนทางบา้น

จากนันนําทา่นชอ้ปปิงตอ่ทยี่าน ถนนคนเดนิชวนซลีู ่ซงึเป็นย่านวัยรุ่น และขายสนิคา้ททัีนสมัย เป็นถนนทปิีดไม่ไหร้ถสามารถวงิผา่นได ้



ค่าํ
อสิะรับประทานอาหารค่าํ ตามอัธยาศัย 

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตซูวงหลวิ

23.30 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิไชนาอสีเทริน์แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีMU 5035

02.25 น.
เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์ฉนิตู จนี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี19 สงิหาคม 2562 เวลา 12:24 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์ฉนิตู จนี

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่วทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั
เพอืเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

• การชําระคา่บรกิาร
• กรณุาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15 - 20 วันกอ่นออกเดนิทาง

• การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมดัจํา
• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา้ใชจ้่ายทังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่านออกเดนิทาง (มหีวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ท่านขนึไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป - กลบั ชันประหยัด

• คา่โรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (สองท่านตอ่หนงึหอ้ง)

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบุ

• คา่รถรบัสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบุ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์
• ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้**

• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5 - 7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี

• [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี

• [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]



อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• กระเป๋าเดนิทาง

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ ในกรณทีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมั/ท่าน สว่นเกนิน ้าํหนักตามทสีายการบนิกาํหนด

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เช่น คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดีฯลฯ

• คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว

• คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบเดยีว ทา่นละ 1,650 บาท

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ

เอกสารในการยนืวซีา่จนีสําหรับผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย

• **ยนืวซีา่เดยีวคา่บรกิารดงัน ี**
• ยนืธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท

• ยนืดว่น 2 วันทําการ 2,775 บาท

• หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณไ์มช่ํารดุ

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ
**พนืหลงัขาวเท่านัน** และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์
• หา้มสวมเสอืสขีาวเดด็ขาด เช่น เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ

• ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

• รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูัง 2ขา้ง

• ไมส่ว่มเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา

• สาํหรบัผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่

• สาํเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง

• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง

• กรณเีดก็, นักเรยีน, นักศกึษา
• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, สาํเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเดก็ฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี
http://www.consular.go.th/)

• กรณทีเีดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนญุาตใหเ้ดนิทางขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษา สถานททีํางาน ตาํแหนง่งาน ทอียูปั่จจุบัน
ทอียูท่ทีํางาน ญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณฉีกุเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ททีํางาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ
อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวัน)

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

• โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร
เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC
ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบ

• ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC
กรณุาดแูลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย์

• กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
• ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทีํางานในประเทศไทย และมใีบอนญุาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน

• หากไมไ่ดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง



• กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี

คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนังสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษัิทสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพมิ 3,560 บาท

• หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ จ่ายเพมิ 100 บาท

• เอกสารทตีอ้งเตรยีม

• พาสปอรต์ ทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นวิ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พนืหลงัขาวเท่านัน**

• และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์
• หา้มสวมเสอืสขีาวเดด็ขาด เช่น เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ

• ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

• รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูัง 2ขา้ง

• ไมส่ว่มเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา

• ใบอนญุาตการทํางาน

• หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน

• สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน

• กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รบัรองตราประทับรา้นทแีปล

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมรั่บทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี
• ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก

• นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

• นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พอืยนืทําวซีา่

• นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้
• ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพมิท่านละ 1,125 บาท

(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยยีมสาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส
เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล  ีลทิวัเนยี ลตัเวยีลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน
สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ
• เนอืงจากสภาวะน ้าํมนัโลกทมีกีารปรบัราคาสงูขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษีน ้าํมนัขนึในอนาคต
ซงึทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ภาษีน ้าํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ
และอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย,
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ



• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ และทางบรษัิทจะเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจากท่านเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/คน/รา้น

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มเิช่นนันทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทังสนิ
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