
 

 

DEDEDEDE----CNCNCNCN44442222    : : : : ทัวรจ์ิ�วจา้ยโกวทัวรจ์ิ�วจา้ยโกวทัวรจ์ิ�วจา้ยโกวทัวรจ์ิ�วจา้ยโกว    Super Save Super Save Super Save Super Save 6 6 6 6 วนัวนัวนัวนั    5 5 5 5 คนืคนืคนืคนื    ((((3333U)U)U)U)    
เฉนิตูเฉนิตูเฉนิตูเฉนิตู    จิ�วจา้ยโกวจิ�วจา้ยโกวจิ�วจา้ยโกวจิ�วจา้ยโกว    โหมโหมโหมโหมวหนโีกววหนโีกววหนโีกววหนโีกว        

    

• อุทยานจิ�วจา้ยโกวอุทยานจิ�วจา้ยโกวอุทยานจิ�วจา้ยโกวอุทยานจิ�วจา้ยโกว    

• อุทยานอุทยานอุทยานอุทยานโหมโหมโหมโหมวหนโีกววหนโีกววหนโีกววหนโีกว    

• ศาลเจา้สามก๊กศาลเจา้สามก๊กศาลเจา้สามก๊กศาลเจา้สามก๊ก    + + + + ถนนจินหลี�ถนนจินหลี�ถนนจินหลี�ถนนจินหลี�    

• โชวเ์ปลี�ยนหน้ากากโชวเ์ปลี�ยนหน้ากากโชวเ์ปลี�ยนหน้ากากโชวเ์ปลี�ยนหน้ากาก    

• ช้อปปิ8 งถนนคนเดนิชุนซีลู่ช้อปปิ8 งถนนคนเดนิชุนซีลู่ช้อปปิ8 งถนนคนเดนิชุนซีลู่ช้อปปิ8 งถนนคนเดนิชุนซีลู่    

เฉนิตูเฉนิตูเฉนิตูเฉนิตู    ----    ผา่นชมผา่นชมผา่นชมผา่นชม    ทะเลสาบเตี@ยซีทะเลสาบเตี@ยซีทะเลสาบเตี@ยซีทะเลสาบเตี@ยซี    ----    อุทยานแหง่ชาตจิิ�วจ้ายโกวอุทยานแหง่ชาตจิิ�วจ้ายโกวอุทยานแหง่ชาตจิิ�วจ้ายโกวอุทยานแหง่ชาตจิิ�วจ้ายโกว    ----    ร้านชาร้านชาร้านชาร้านชา    
อุทยานโหมอุทยานโหมอุทยานโหมอุทยานโหมวหนโีกววหนโีกววหนโีกววหนโีกว    ----    เมอืงตูเจยีงเยี�ยนเมอืงตูเจยีงเยี�ยนเมอืงตูเจยีงเยี�ยนเมอืงตูเจยีงเยี�ยน    ----    รา้นหยกรา้นหยกรา้นหยกรา้นหยก    ----    ศาลเจ้าสามกก๊ศาลเจ้าสามกก๊ศาลเจ้าสามกก๊ศาลเจ้าสามกก๊    ----    ถนนจนิหลี�ถนนจนิหลี�ถนนจนิหลี�ถนนจนิหลี�    

ร้านยาบวัหมิะร้านยาบวัหมิะร้านยาบวัหมิะร้านยาบวัหมิะ    ----    โชวเ์ปลี�ยนหนา้กากโชวเ์ปลี�ยนหนา้กากโชวเ์ปลี�ยนหนา้กากโชวเ์ปลี�ยนหนา้กาก    ----    โรงงานผลติผา้ไหมโรงงานผลติผา้ไหมโรงงานผลติผา้ไหมโรงงานผลติผา้ไหม    ----    ถนนคนเดนิชุนซีลู่ถนนคนเดนิชุนซีลู่ถนนคนเดนิชุนซีลู่ถนนคนเดนิชุนซีลู่    
  

อุทยานอุทยานอุทยานอุทยานแหง่ชาตจิิ�วจ้ายโกวแหง่ชาตจิิ�วจ้ายโกวแหง่ชาตจิิ�วจ้ายโกวแหง่ชาตจิิ�วจ้ายโกว ... มรดกโลกแห่งมณฑลเสฉวน ซึ�งมีความสูง 2,000-3,000 เมตรจากระดับนํ8าทะเล 
** พักโรงแรมระดับมาตรฐาน พร้อมมัคคุเทศก์ที�ชM านาญงานคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ** 

เมนพูเิศษเมนพูเิศษเมนพูเิศษเมนพูเิศษ :: อาหารสมุนไพรยาจีน 
ลงรา้นช้อปลงรา้นช้อปลงรา้นช้อปลงรา้นช้อป    4 4 4 4 รา้นรา้นรา้นรา้น :: ร้านชา / ร้านหยก / ร้านผ้าไหม / ร้านยา    



 

 

โปรแกรมการเดนิทางโปรแกรมการเดนิทางโปรแกรมการเดนิทางโปรแกรมการเดนิทาง    

วนัที� วนัที� วนัที� วนัที� 1 :: 1 :: 1 :: 1 :: กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ((((ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิทา่อากาศยานสวุรรณภมูิทา่อากาศยานสวุรรณภมูิทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ) ) ) ) ----    เฉนิตูเฉนิตูเฉนิตูเฉนิต ู

11116666....00000 0 0 0 นนนน.... 

คณะพร้อมกันที� ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ((((ระหวา่งประเทศระหวา่งประเทศระหวา่งประเทศระหวา่งประเทศ) ) ) ) ชั 8น ชั 8น ชั 8น ชั 8น 4444    ประตูประตูประตูประตู    9 9 9 9 บรเิวณบรเิวณบรเิวณบรเิวณ    ISLANDISLANDISLANDISLAND----WWWW    เคานเ์ตอรส์ายการบนิ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 
SICHUAN AIRLINES (3U)SICHUAN AIRLINES (3U)SICHUAN AIRLINES (3U)SICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจ้าหน้าที�จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน 

11119999.0.0.0.05555    นนนน.... 

ออกเดินทางสู่ นครเฉนิตูนครเฉนิตูนครเฉนิตูนครเฉนิต ูโดยสายการบิน SICHUAN AIRLINESSICHUAN AIRLINESSICHUAN AIRLINESSICHUAN AIRLINES เที�ยวบนิที� 3U 81463U 81463U 81463U 8146 

22223333....00000 0 0 0 นนนน.... 

เดินทางถึง ทา่อากาศยานซวงหลงิ นครเฉนิตูทา่อากาศยานซวงหลงิ นครเฉนิตูทา่อากาศยานซวงหลงิ นครเฉนิตูทา่อากาศยานซวงหลงิ นครเฉนิต ู

นครเฉินต ูเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที�สุดของประเทศจีน ที�มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที�
เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที�อบอุ่นฤดูหนาวที�ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื8นสูง มีพื8นที�ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ 
(567,000 ตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนหนึ�งเป̀นชนกลุ่มน้อยเชื8อชาติตา่งๆ ได้แก่ชาวยี�, ธิเบต, เมี8ยว, หุย และเซี�ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี8ส่วนใหญ่มีถิ�น
ฐานอยู่ในเขตปกครองตนเองของมณฑลเฉิงตู และยงัเป̀นศูนย์กลางของการเดินทางทั8งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป̀นศูนย์กลางทางด้าน
เศรษฐกิจ, วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทั8งยังเป̀นเมืองที�มคีวามเป̀น “เมืองจีน” อย่างที�ผู้คนได้จินตนาการไว้ 

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอืงแล้ว นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พัก 

พัก HOLIDAY INN EEXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที� วนัที� วนัที� วนัที� 2 :: 2 :: 2 :: 2 :: เมืองเฉนิต ูเมืองเฉนิต ูเมืองเฉนิต ูเมืองเฉนิต ู----    ผา่นชม ทะเลสาบเตี@ยซี ผา่นชม ทะเลสาบเตี@ยซี ผา่นชม ทะเลสาบเตี@ยซี ผา่นชม ทะเลสาบเตี@ยซี ----    เขตอุทยานแหง่ชาติเขตอุทยานแหง่ชาติเขตอุทยานแหง่ชาติเขตอุทยานแหง่ชาติจิ�วจ้ายโกวจิ�วจ้ายโกวจิ�วจ้ายโกวจิ�วจ้ายโกว 

เช้าเช้าเช้าเช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ จิ�วไจโ้กวจิ�วไจโ้กวจิ�วไจโ้กวจิ�วไจโ้กว 

จากนั8นนําท่าน ผา่นชม ทะเลสาบเตี@ยซีผา่นชม ทะเลสาบเตี@ยซีผา่นชม ทะเลสาบเตี@ยซีผา่นชม ทะเลสาบเตี@ยซี 

ทะเลสาบเตี@ยซี ทะเลสาบที�มีผิวนํ 8าราบเรียบขาวใส ดุจกระจกเงา ตามตํานานที�เล่าขานกันมาว่า ทะเลสาบแห่งนี8เกิดจากแผ่นดินไหว ทําให้หมู่บ้านทั 8งหมู่บ้าน
จมอันตธานหายไปทันที และความงามที�เห็นอยู่นี8เป̀นความงามที�เกิดจากความหายนะ 

เที�ยงเที�ยงเที�ยงเที�ยง 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําท่านเดินทางต่อ มุ่งหน้าสู่ เขตอุทยานแหง่ชาตจิิ�วจา้ยโกวเขตอุทยานแหง่ชาตจิิ�วจา้ยโกวเขตอุทยานแหง่ชาตจิิ�วจา้ยโกวเขตอุทยานแหง่ชาตจิิ�วจา้ยโกว ผ่านเส้นทางที�ท่านจะได้ชมทิวทัศนท์ี�แปลกตาทั8งภูเขาที�สะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ ทัศนียภาพ
ของลํานํ 8าหมิงเจียงทอดยาวเป̀นแนวคดเคี8ยวเมื�อมองจากที�สูง ผ่านเส้นทางคดโคง้ไปตามขุนเขาและโตรกผา ซึ�งเส้นทางนี8เป̀นเส้นทางสําคัญในสมัยโบราณ 
เพราะเป̀นเส้นทางที�ศตัรูใช้รุกราน เสฉวน ตั8งแต่รัฐฉิน ก๊กโจโฉ หรือพรรคคอมมิวนิสต์ ผ่านยอดเขาที�สูงที�สุด ตู้เจียงซาน ที�ระดับความสูง 4,200 เมตร 
ก่อนจะค่อยๆ ลดระดับลง และเลี8ยวลดไปตามทาง 

เยน็เยน็เยน็เยน็ 



 

 

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 

พัก CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที� วนัที� วนัที� วนัที� 3 :: 3 :: 3 :: 3 :: อุทยานแหง่ชาตจิิ�วจา้ยโกวอุทยานแหง่ชาตจิิ�วจา้ยโกวอุทยานแหง่ชาตจิิ�วจา้ยโกวอุทยานแหง่ชาตจิิ�วจา้ยโกว 

เช้าเช้าเช้าเช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางเข้า อุทยอุทยอุทยอุทยานแหง่ชาตจิิ�วจา้ยโกวานแหง่ชาตจิิ�วจา้ยโกวานแหง่ชาตจิิ�วจา้ยโกวานแหง่ชาตจิิ�วจา้ยโกว เปลี�ยนขึ8น รถโดยสารของอุทยาน รถโดยสารของอุทยาน รถโดยสารของอุทยาน รถโดยสารของอุทยาน ((((รถประจําทางรถประจําทางรถประจําทางรถประจําทาง)))) เพื�อชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ จิ�วจ้าย
โกว 

อุทยานแห่งชาติจิ�วจ้ายโกว ตั8งอยู่ที� อําเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงต ูประมาณ 500 กิโลเมตร มีอาณาบริเวณถึง 
148,260 เอเคอร์ ชาวธิเบตที�อาศยัอยู่ในพื8นที�นี8มีตํานานเกี�ยวกับการเกิดของภูมิประเทศ จิ�วจ้ายโกวดังนี8 “ต้าเกอผู้มีชีวิต อันเป̀นอมตะและนางฟ้าอู่นัว
เซอโหม่ ที�อาศยัอยู่ในเทือกเขาลึกนี8ได้ตกหลุมรักซึ�งกันและกัน ต้าเกอจึงได้ขัดกระจกบานหนึ�งจนวาววบัด้วยกระแสลมและหมู่เมฆ และมอบให้กับอู่นัวเซอโหม่
เป̀นของกํานัล แต่โชคร้ายที�อู่นวัเซอโหม่ทําหล่นและแตกเป̀นชิ8นเล็ก ชิ8นนอ้ยถึง 108 ชิ8น ซึ�งภายหลังจึงกลายเป̀นทะเลสาบทั8ง 108 แห่งในหุบเขาเก้าหมู่บ้าน
แห่งนี8” ภายในอาณาบริเวณอุทยานจิ�วจ้ายโกว ประกอบด้วยภูเขาและหุบเขาอันสลับซบัซ้อน เนื�องจากพื8นที�ส่วนใหญ่มีระดับพื8นดินที�ลดหลั�นจึงทําให้เกิด
แอ่งนํ 8าน้อยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุ่มนํ 8าตกใหญ่น้อยรวมถึง 17 กลุ่ม และแมน่ํ 8าซึ�งไหลมาจากหุบเขารวม 5 สาย 

ท่านจะได้พบกับความมหัศจรรย์ของอุทยานแห่งนี8 ชมสภาพของนํ8าในทะเลสาบมีสีสันที�พิสดารหลากหลาย ประกอบด้วยฤดูกาลที�เปลี�ยนแปลงจนทําไห้เกิด
สีสัน อันมหัศจรรย์จนได้ฉายาว่า “7 แดนเทพนิยาย” 

ต่อด้วย ทะเลสาบกระจกเงาทะเลสาบกระจกเงาทะเลสาบกระจกเงาทะเลสาบกระจกเงา ชมความใสสะอาดของนํ8าในทะเลสาบ 

จากนั8นแวะชม ทะเลสาบหมแีพนดา้ทะเลสาบหมแีพนดา้ทะเลสาบหมแีพนดา้ทะเลสาบหมแีพนดา้ ซึ�งท่านจะตลึงกับความงดงามที�ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างวิจิตพิสดาร ดั�งภาพวาดในจินตนาการ 

จากนั8นผ่านบึงหญ้า ดาดนํ8า ชั 8นของนํ8าตกน้อยใหญ่ ไหลลัดเลาะ ซึ�งท่านสามารถได้ยินเสียงของนํ8าไหลภายใต้บรรยากาศที�แสนสงบเงยีบและงดงาม ซึ�ง
ท่านสามารถมาเยือนได้ในทุกฤดูกาล 

เที�ยงเที�ยงเที�ยงเที�ยง 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน 

นําท่านชมความงดงามของ นํ8าตกธารไนํ 8าตกธารไนํ 8าตกธารไนํ 8าตกธารไขมุ่กขมุ่กขมุ่กขมุ่ก 

นํ 8าตกธารไข่มุก นํ 8าตกที�ไหลผ่านถํ8าลําธารใหญ่สลับซบัซ้อนดุจดังวังบาดาล มีสายนํ8าที�ทอดธารลดหลั�นยาวเป̀นระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดสายส่อง
ประกายระยิบระยับ เป̀นนํ 8าตกที�มคีวามงามราวกับเส้นไข่มุก ให้ท่านได้อิสระกับการบันทึกถ่ายภาพและดื�มดํ�ากับธรรมชาติ ที�สวยสดงดงามได้อย่างเตม็ที� 

สมควรแก่เวลา นําท่านกลับสู่ที�พัก 

เยน็เยน็เยน็เยน็ 

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 

พัก CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที� วนัที� วนัที� วนัที� 4 :: 4 :: 4 :: 4 :: จิ�วจา้ยโกว จิ�วจา้ยโกว จิ�วจา้ยโกว จิ�วจา้ยโกว ----    รา้นชา รา้นชา รา้นชา รา้นชา ----    อุทยานโหมวหนโีกวอุทยานโหมวหนโีกวอุทยานโหมวหนโีกวอุทยานโหมวหนโีกว    ----    เมอืงตูเจยีงเยี�ยนเมอืงตูเจยีงเยี�ยนเมอืงตูเจยีงเยี�ยนเมอืงตูเจยีงเยี�ยน 

เช้าเช้าเช้าเช้า 



 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านแวะ ชิมชาตน้กาํเนดิชิมชาตน้กาํเนดิชิมชาตน้กาํเนดิชิมชาตน้กาํเนดิ ซึ�งมีชาหลายประเภท ให้ท่านได้เลือกซื8อเป̀นของฝาก 

เที�ยงเที�ยงเที�ยงเที�ยง 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ อุทยานโหมวหนโีกวอุทยานโหมวหนโีกวอุทยานโหมวหนโีกวอุทยานโหมวหนโีกว 

อุทยานโหมวหนีโกว ตั8งอยู่ทางตะวนัตกของอําเภอซงพาน ภายในหมู่บ้านโหมวหนีโกว มีพื8นที� 160 ตร.กม. อยู่สูงจากระดับนํ 8าทะเล 2,800 เมตร จุดที�
สูงสุดสูงถึง 4,070 เมตร อุณหภูมิเฉลี�ยตลอดทั8งปีอยู่ที� 4 องศา องคป์ระกอบสําคัญของทิวทัศน์คือ ภูเขา ถํ8า ป่า ทะเลสาบ ทะเลสาบใหญ่น้อยมีความ
งดงามสามารถที�จะประชนักับจิ�วจ้ายโกวได้ ส่วนนํ8าตกก็สามารถประชนักับหวงหลงได้ 

นําท่านเดินทางสู่ เมอืงตเูเมอืงตเูเมอืงตเูเมอืงตเูจยีงเยี�ยนจยีงเยี�ยนจยีงเยี�ยนจยีงเยี�ยน 

เมืองตเูจียงเยี�ยน อยู่ห่างจากนครเฉิงตูประมาน 56 กิโลเมตร เมืองตูเจียงเยี�ยนมีชื�อเสียงมาจากการสร้างเขื�อนชลประทานที�ยิ�งใหญ่สมัย 2,000กว่าปีก่อน 
ถือว่าเป̀นชลประทานที�เก่าแก่ และยังใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน 

เยน็เยน็เยน็เยน็ 

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 

พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที� วนัที� วนัที� วนัที� 5 :: 5 :: 5 :: 5 :: เมอืงตเูจยีงเยี�ยนเมอืงตเูจยีงเยี�ยนเมอืงตเูจยีงเยี�ยนเมอืงตเูจยีงเยี�ยน    ----    เฉนิตูเฉนิตูเฉนิตูเฉนิตู    ----    รา้นหยกรา้นหยกรา้นหยกรา้นหยก    ----    ศาลเจา้สามกก๊ศาลเจา้สามกก๊ศาลเจา้สามกก๊ศาลเจา้สามกก๊    ----    ถนนจินหลี�ถนนจินหลี�ถนนจินหลี�ถนนจินหลี�    ----    ร้านยาบวัหมิะร้านยาบวัหมิะร้านยาบวัหมิะร้านยาบวัหมิะ    ----    โชวเ์ปลี�ยนหนา้กากโชวเ์ปลี�ยนหนา้กากโชวเ์ปลี�ยนหนา้กากโชวเ์ปลี�ยนหนา้กาก 

เช้าเช้าเช้าเช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางกลบัสู่ เมอืงเฉนิตูเมอืงเฉนิตูเมอืงเฉนิตูเมอืงเฉนิต ูระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้างทางที�งดงาม 

จากนั8นนําท่านชม หยกจนีหยกจนีหยกจนีหยกจนี ของลํ8าค่าซึ�งชาวจีนมีความเชื�อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรม รวมไปถึงลทัธิขงจื sอ
ยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ ซึ�งหากใครได้ครอบครองหยกจะ
พบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความรํ�ารวย ความมีโชค รวมถึงทําให้อายุยืนอีกด้วย ให้ท่านได้เลือกชมหยกที�ได้ผ่านการเจียระไนมาเป̀นเครื�องประดับนํา
โชค อาทิ กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ให้ท่านได้เลือกซื8อเป̀นของขวัญของฝาก 

เที�ยงเที�ยงเที�ยงเที�ยง 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําท่านชม อูโ่หวฉอือูโ่หวฉอือูโ่หวฉอือูโ่หวฉอื หรือ ศาลเจา้สามกก๊ศาลเจา้สามกก๊ศาลเจา้สามกก๊ศาลเจา้สามกก๊ สร้างขึ8นโดยพระบัญชาของกษัตริย์แห่งอาณาจักรเฉิง ปลาย ราชวงศ์จิ@น ประมาณ 1,800 กว่าปีมาแล้ว 
ภายในศาลเจ้ามีรูปปั8นเล่าปี�  ขงเบง้ กวนอู เตียวหุย พร้อมทั8ง 14 ทหารเอก และ 14 เสนาบดีเอก ชมสุสานเล่าปี� และมเหสี 2 องค์ 

จากนั8นนําท่านเดินทางสู่แหลง่ช้อปปิ8ง ถนนจนิหลี�ถนนจนิหลี�ถนนจนิหลี�ถนนจนิหลี� เป̀นถนนคนเดินที�รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป̀นอย่างดี มีสินค้าต่างๆ มากมาย ให้ท่านได้ช้อปปิ8ง
เลือกซื8อสินค้าตามอัธยาศยั 

นําท่านแวะซื8อ ยาแกน้ํ 8ารอ้นลวกเป่าฟู่หลงิ ยาแกน้ํ 8ารอ้นลวกเป่าฟู่หลงิ ยาแกน้ํ 8ารอ้นลวกเป่าฟู่หลงิ ยาแกน้ํ 8ารอ้นลวกเป่าฟู่หลงิ ““““ยาบวัหมิะยาบวัหมิะยาบวัหมิะยาบวัหมิะ”””” ยาประจําบ้านที�มีชื�อเสียง ท่านจะได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ�งเป̀นอีกวิธีหนึ�งในการผ่อนคลาย
ความเครียด และบํารุงการไหลเวยีนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ 

เยน็เยน็เยน็เยน็ 



 

 

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 

นําท่านชม โชวเ์ปลี�ยนหนา้กากโชวเ์ปลี�ยนหนา้กากโชวเ์ปลี�ยนหนา้กากโชวเ์ปลี�ยนหนา้กาก ที�ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี�ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี8ยววินาที โดยที�ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป̀นการแสดง
ที�สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั�วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั�วไป 

พัก HOLIDAY INN EEXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที� วนัที� วนัที� วนัที� 6 :: 6 :: 6 :: 6 :: โรงงานผลติผา้ไหมโรงงานผลติผา้ไหมโรงงานผลติผา้ไหมโรงงานผลติผา้ไหม    ----    ถนนคนเดนิชุนซีลู่ถนนคนเดนิชุนซีลู่ถนนคนเดนิชุนซีลู่ถนนคนเดนิชุนซีลู่    ----    กรุงเทพฯกรุงเทพฯกรุงเทพฯกรุงเทพฯ 

เช้าเช้าเช้าเช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านแวะชม โรงงานผลติผา้ไหมโรงงานผลติผา้ไหมโรงงานผลติผา้ไหมโรงงานผลติผา้ไหม ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป̀นสินค้าทั 8งใช้เครื�องจักร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื�อมาทําใส้นวมผ้า
ห่มไหม ซึ�งเหมาะกับการซื8อเป̀นทั 8งของฝากและใช้เอง 

จากนั8นนําท่านสู่ย่าน Walking StreetWalking StreetWalking StreetWalking Street หรือ ถนนคนเดนิชุนซีลู่ถนนคนเดนิชุนซีลู่ถนนคนเดนิชุนซีลู่ถนนคนเดนิชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื8อสินค้าต่างๆ มากมาย ทั8งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ 
เสื8อผ้า, รองเท้า, เครื�องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที�ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศยั 

เที�ยงเที�ยงเที�ยงเที�ยง 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ 8มรสอาหารพเิศษ ลิ 8มรสอาหารพเิศษ ลิ 8มรสอาหารพเิศษ ลิ 8มรสอาหารพเิศษ ... ... ... ... สมุนไพรจนีสมุนไพรจนีสมุนไพรจนีสมุนไพรจนี 

นําท่านเดินทางสู่ สนามบนิซวงหลงิ เมอืงนครเฉนิตูสนามบนิซวงหลงิ เมอืงนครเฉนิตูสนามบนิซวงหลงิ เมอืงนครเฉนิตูสนามบนิซวงหลงิ เมอืงนครเฉนิต ูเพื�อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

15.10 15.10 15.10 15.10 นนนน.... 

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯกรุงเทพฯกรุงเทพฯกรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINESSICHUAN AIRLINESSICHUAN AIRLINESSICHUAN AIRLINES เที�ยวบนิที� 3U 81453U 81453U 81453U 8145 

17.10 17.10 17.10 17.10 นนนน.... 

เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิสนามบนิสวุรรณภมู ิสนามบนิสวุรรณภมู ิสนามบนิสวุรรณภมู ิ((((กรุงเทพฯกรุงเทพฯกรุงเทพฯกรุงเทพฯ)))) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 

รายละเอยีดอัตราคา่บรกิารรายละเอยีดอัตราคา่บรกิารรายละเอยีดอัตราคา่บรกิารรายละเอยีดอัตราคา่บรกิาร 

ทัททััทัวร์จิ�วจ้ายโกววร์จิ�วจ้ายโกววร์จิ�วจ้ายโกววร์จิ�วจ้ายโกว    Super Save Super Save Super Save Super Save ----    จิ�วจา้ยโกวจิ�วจา้ยโกวจิ�วจา้ยโกวจิ�วจา้ยโกว    โหมวหนโีกวโหมวหนโีกวโหมวหนโีกวโหมวหนโีกว    6 6 6 6 วันวันวันวัน    5 5 5 5 คืนคืนคืนคืน    ((((3U)3U)3U)3U)    
* ราคานี8คํานวณจากอัตราแลกเงิน ไม่เกิน 5.30 บาทต่อ 1 หยวน (CNY) 

ผูใ้หญ ่ผูใ้หญ ่ผูใ้หญ ่ผูใ้หญ ่เริ�มต้นเริ�มต้นเริ�มต้นเริ�มต้นท่านละท่านละท่านละท่านละ    11117777,,,,888888888888    บาทบาทบาทบาท    

สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก ((((DE Member)DE Member)DE Member)DE Member)    ลดลดลดลด    333300000000    บาทบาทบาทบาท    

ไม่มรีาคาไม่มรีาคาไม่มรีาคาไม่มรีาคาเดก็เดก็เดก็เดก็ ----    บาทบาทบาทบาท    

พกัเดี�ยวพกัเดี�ยวพกัเดี�ยวพกัเดี�ยว    เพิ�มเพิ�มเพิ�มเพิ�ม    3333,,,,555500000000    บาทบาทบาทบาท    

    
    



 

 

อัตราคา่บรกิารนี8รวมอัตราคา่บรกิารนี8รวมอัตราคา่บรกิารนี8รวมอัตราคา่บรกิารนี8รวม 

• ค่าตั@วเครื�องบินชั 8นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที�ระบุไว้ในรายการ 
• ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที�กําหนดไว้ในรายการ 
• ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
• อาหารและเครื�องดื�มทุกมื8อ ตามที�ระบุไว้ในรายการ 
• ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไว้ในรายการ 
• นํ8าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ8นเครื�อได้ 1 ชิ8น ต่อท่าน นํ 8าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื�องบนิ

ตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบินที�มกีารเรียกเก็บ 
• เมนพูเิศษ เมนพูเิศษ เมนพูเิศษ เมนพูเิศษ :: :: :: :: อาหารสมุนไพรยาจีน    
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที�มีอายุตั 8งแต ่

1 เดือนขึ8นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที�มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ8นไป ค่าชดเชยทั8งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือ
เพียงครึ�งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั 8งนี8ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที�มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมี
เอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 
การประกนัไมคุ่ม้ครองการประกนัไมคุ่ม้ครองการประกนัไมคุ่ม้ครองการประกนัไมคุ่ม้ครอง 
กรณีที�เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื8อ, ไวรัส, ไส้เลื�อน, ไส้ติ�ง, อาการที�เกี�ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการ
ทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้น
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม์ 

อัตราคา่บรกิารนี8ไมร่วมอัตราคา่บรกิารนี8ไมร่วมอัตราคา่บรกิารนี8ไมร่วมอัตราคา่บรกิารนี8ไมร่วม 

• ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
• ค่านํ 8าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรับต่อท่าน 
• ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
• ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% ภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 
• ค่าทิปยกกระเป๋า ใบละ 5 หยวนต่อเที�ยว (แนะนําให้ลากกระเป๋าเองทั8งขึ8นและลง) 
• กรุณาเตรยีมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ รวม กรุณาเตรยีมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ รวม กรุณาเตรยีมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ รวม กรุณาเตรยีมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ รวม 111188880 0 0 0 หยวนหยวนหยวนหยวน////คน คน คน คน ((((เดก็ชM าระทปิเทา่ผู้ใหญ่เดก็ชM าระทปิเทา่ผู้ใหญ่เดก็ชM าระทปิเทา่ผู้ใหญ่เดก็ชM าระทปิเทา่ผู้ใหญ่))))    

 

เงื�อนไขการจองเงื�อนไขการจองเงื�อนไขการจองเงื�อนไขการจอง 

การจองและสาํรองที�นั�งการจองและสาํรองที�นั�งการจองและสาํรองที�นั�งการจองและสาํรองที�นั�ง 
1. วางเงนิมัดจํา ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 10,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม 
2. ชM าระส่วนที�เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกวา่ 20 วัน ต้องชM าระเต็มจํานวน 100% 
4. หากไม่ชM าระส่วนที�เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ� และไม่สามารถเรียกเงินมัดจําคืนได้    

การชM าระคา่บรกิารการชM าระคา่บรกิารการชM าระคา่บรกิารการชM าระคา่บรกิาร 
ชM าระเงินโดยโอนเข้าบัญชี 

ธนาคารธนาคารธนาคารธนาคาร    : : : : กสิกรไทย 
สาขาสาขาสาขาสาขา    : : : : ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค 



 

 

ชื�อบญัชีชื�อบญัชีชื�อบญัชีชื�อบญัชี    : : : : ดับเบิ 8ล เอ็นจอย 
หมายเลขบญัชีหมายเลขบญัชีหมายเลขบญัชีหมายเลขบญัชี    : : : : 785-2-03294-9 
ประเภทบญัชีประเภทบญัชีประเภทบญัชีประเภทบญัชี    : : : : ออมทรัพย์ 
 

เงื�อนไขการเดนิทางเงื�อนไขการเดนิทางเงื�อนไขการเดนิทางเงื�อนไขการเดนิทาง 
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
2. เนื�องจากราคานี8เป̀นราคาโปรโมชั�น ตั@วเครื�องบินการันตีการจ่ายเงินลว่งหน้าเตม็ 100% ซึ�งเมื�อจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไมม่ีการคืนค่า
มัดจําใดๆ ทั 8งสิ8น และในกรณีที�ออกตั@วเครื�องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลกิหรือขอเลื�อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทําเรื�องขอคืนค่าตั@วหรือขอคืนค่า
ทัวร์ทั 8งหมดหรือบางส่วนได้ เวน้แต ่
   2.1 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั@วเครื�องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั 8งสิ8น ถ้ายังไม่มีการยื�นวี
ซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื�นใด 
   2.2 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั@วเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื�นใด บริษัทฯ จะ
หักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั 8น 
   2.3 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั@วเครื�องบนิได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชM าระค่าธรรมเนียม
การเปลี�ยนชื�อตั@ว + ค่าตั@วเครื�องบินใหม่ทั 8งหมดในโปรแกรม และวันเดินทางนั8นๆ + ส่วนต่างของภาษีนํ 8ามันเชื8อเพลิง / ตั@ว 1 ใบ และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่าย
อื�นๆ เฉพาะเท่าที�ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป̀นตน้ (ค่าตั@วเครื�องบินของผู้ที�ไมเ่ดินทางที�ออกตั@วไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้
ในวันเดิม ต้องรอทางสายการบินทําเงินคืนให้ซึ�งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน) 
3. 3. 3. 3. คณะทวัรค์รบ คณะทวัรค์รบ คณะทวัรค์รบ คณะทวัรค์รบ 10 10 10 10 ท่านออกเดนิทาง ท่านออกเดนิทาง ท่านออกเดนิทาง ท่านออกเดนิทาง ((((ไมม่หีวัหนา้ทวัร ์แตม่ไีกไมม่หีวัหนา้ทวัร ์แตม่ไีกไมม่หีวัหนา้ทวัร ์แตม่ไีกไมม่หีวัหนา้ทวัร ์แตม่ไีกดท์อ้งถิ�นพูดไทยรบัที�เฉนิตูดท์อ้งถิ�นพูดไทยรบัที�เฉนิตูดท์อ้งถิ�นพูดไทยรบัที�เฉนิตูดท์อ้งถิ�นพูดไทยรบัที�เฉนิตู) ) ) ) ครบ ครบ ครบ ครบ 15 15 15 15 ท่าน มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยเดนิทางไปท่าน มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยเดนิทางไปท่าน มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยเดนิทางไปท่าน มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยเดนิทางไป----กลบั พรอ้มกบักลบั พรอ้มกบักลบั พรอ้มกบักลบั พรอ้มกบั
คณะคณะคณะคณะ 
4. เมื�อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ� ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทั 8งสิ8น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ8นจากท่านเป̀นจํานวนเงิน 200 หยวน / คน / วนั 
5. กรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองทั 8งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ�ที�
จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั 8งสิ8น 

การยกเลกิการเดนิทางการยกเลกิการเดนิทางการยกเลกิการเดนิทางการยกเลกิการเดนิทาง 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ8นไป เก็บค่าใช้จ่ายตามที�เกิดขึ8นจริง 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ8นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั8งหมด 100 % ของราคาทัวร์  
5. ยกเวน้กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที�มีการการันตีค่ามัดจําที�พัก โดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที�ยวบนิพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ
ค่าทัวร์ทั 8งหมด เนื�องจากค่าตั@วเป̀นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั 8นๆ  

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหต ุ
1. จํานวนผู้เดินทางขั 8นตํ�าผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ8นไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี8 เมื�อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนข์องผู้เดินทางเป̀นสําคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื�นๆที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือ
ค่าใช้จ่ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึ8นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั 8งสิ8นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที�ท่านถูก
ปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั8งจากไทย และต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงิน



 

 

ใดๆทั 8งสิ8น แต่ทั 8งนี8ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ�การจัดหานี8โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ราคานี8คิดตามราคาตั@วเครื�องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั@วเครื�องบินปรับสูงขึ8น บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ที�จะปรับราคาตั@วเครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั 8น 
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั 8งสิ8น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื8อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่าง ทางบริษัทฯได้ชM าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั 8งสิ8น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที�เกิดจากความประมาทของตวันักท่องเที�ยว
เอง 
11. เนื�องจากตั@วเครื�องบินเป̀นตั@วราคาพิเศษ เมื�อออกตั@วไปแล้วในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั@วเครื�องบินไม่
สามารถนํามาเลื�อนวันหรือคืนเงินได้  
12. เมื�อท่านตกลงชM าระเงนิไม่ว่าทั 8งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆ ที�ได้ระบุไว้แลว้ทั 8งหมด 
13. ในกรณีที�ลูกค้าต้องออกตั@วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั8ง มิฉะนั 8นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ 
ทั 8งสิ8น 
 

ข้อแนะนาํกอ่นการเดนิทางข้อแนะนาํกอ่นการเดนิทางข้อแนะนาํกอ่นการเดนิทางข้อแนะนาํกอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําติดตัวขึ8นเครื�องบนิ ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลลิิตรต่อชิ8น และรวมกันทุกชิ8นไม่เกิน 1,000 
มิลลิลติร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที�ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 
ใบเท่านั 8น ถ้าสิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที�กําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที�โหลดใต้ท้องเครื�องบินเท่านั 8น 
2. สิ�งของที�มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที�โหลดใต้ท้องเครื�องบิน
เท่านั 8น 
 

เอกสารประกอบการเดินทางเอกสารประกอบการเดินทางเอกสารประกอบการเดินทางเอกสารประกอบการเดินทาง 
1. หนังสือเดินทางที�มีอายุการใช้งานไม่ตํ�ากว่า 6 เดือน 
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ 8ว 2 ใบ มีพื8นหลังสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั 8น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั 8น และต้องไม่ใช่สติ sกเกอร์ หรือรูปพริ8นซ ์จาก
คอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที�ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื�นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับ
การส่งหนังสือเดินทาง 
4. กรณีหนังสือเดินทางที�นํามาให้เป̀นเล่มใหม่ (ต่อจากเลม่เก่า) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย เนื�องจากสถานทูตต้องการดูว่า ตั 8งแต่ปี 2010 
จนถึงปีปัจจุบัน ผู้เดินทางเคยเข้าประเทศจีนมาแลว้หรือไม่ 
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจํา หรือ เท่านั 8น ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที�เดินทาง ) ตั 8งแต่หน้าแรกที�มีชื�อของผู้เดินทาง 
ถ่ายสําเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงนิ 20,000 บาท ขึ8นไป **ถ่ายสําเนาย้อนหลัง 3 เดือนขึ8นไป ** 
*** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานฑูตจีน 
6. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง 
7. กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 15 ปี, นักเรียน, นักศึกษา ต้องแนบสําเนาสูตบิัตรของเด็ก, หนังสือรับรองของผู้ที�ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที�ยวให้ โดยแสดง
ความสัมพันธ์ว่า เกี�ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบ้านของผู้รับรองค่าใช้จ่าย และ สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออม
ทรัพย์ หรือ ฝากประจํา หรือ เท่านั 8น ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที�เดินทาง ) ตั 8งแต่หน้าแรกที�มีชื�อของผู้ ที�ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที�ยวให้ ถ่าย
สําเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงินที�สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที�ยวของผู้ที�จะรับรองให้ **ถ่ายสําเนาย้อนหลัง 
3 เดือนขึ8นไป ** 
8. กรณีผู้เดินทางไม่มีสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร ผู้เดินทางต้องมีผู้รับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ โดยแนบหนังสือรับรองของผู้ที�ออกค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที�ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี�ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบ้านของผู้รับรองค่าใช้จ่าย และ สําเนาสมุด
บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจํา หรือ เท่านั 8น ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที�เดินทาง ) ตั 8งแต่หน้าแรกที�มีชื�อของผู้ ที�ออกค่าใช้จ่ายในการ



 

 

ท่องเที�ยวให้ ถ่ายสําเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงนิที�สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที�ยวของผู้ที�จะรับรองให้ **
ถ่ายสําเนาย้อนหลัง 3 เดือนขึ8นไป ** 
9. เอกสารที�ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง 
10. ข้อมูลจริงเกี�ยวกับสถานที�ศึกษา สถานที�ทํางาน ตําแหน่งงาน ที�อยูปั่จจุบัน ที�อยู่ที�ทํางาน ญาติที�ติดตอ่ได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ที�
ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที�มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัท์สุ่ม
ตรวจทุกวนั) 
11. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื�นวีซ่า ดังนั 8นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทําการ (ก่อนออก
เดินทาง) 
12. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื�นวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือเปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร เป̀นเอกสิทธิ�
ของสถานทูต และบางครั8งบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
13. ผู้ที�ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทําวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออก
ประเทศด้วยตนเอง เนื�องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหาย
ในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
14. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ  
-ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที�ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านั 8น  
-หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
-กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื�องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที�สถานทูต
จีน 

สถานทูตจนี ไม่รบัเลม่ของทา่นเพื�อยื�นขอวซ่ีาในกรณดีงันี8สถานทูตจนี ไม่รบัเลม่ของทา่นเพื�อยื�นขอวซ่ีาในกรณดีงันี8สถานทูตจนี ไม่รบัเลม่ของทา่นเพื�อยื�นขอวซ่ีาในกรณดีงันี8สถานทูตจนี ไม่รบัเลม่ของทา่นเพื�อยื�นขอวซ่ีาในกรณดีงันี8 
1.ชื�อเป̀นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป̀นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก  
2.นํารูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้  
3.นํารูปถ่ายที�มีวิวด้านหลัง ที�ถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื�อยื�นทําวีซ่า  
4.นํารูปถ่ายที�เป̀นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที�พริ8นซจ์ากคอมพิวเตอร์ 

อัออััอัตราคา่วซ่ีาดว่น เมื�อสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ช้าตราคา่วซ่ีาดว่น เมื�อสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ช้าตราคา่วซ่ีาดว่น เมื�อสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ช้าตราคา่วซ่ีาดว่น เมื�อสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ช้า 
1.ยื�นวีซ่าด่วน 2 วัน จ่ายเพิ�มท่านละ 1,200 บาท 

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี8 เมื�อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื�นๆ ที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 
ค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ8นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ8นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ�และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที�ท่านได้ชM าระไว้แล้ว ไม่วา่กรณีใดๆ 
ทั 8งสิ8น 
4. รายการนี8เป̀นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั8งหนึ�ง หลังจากได้สํารองที�นั�งบนเครื�อง และโรงแรมที�พักในต่างประเทศเป̀นที�
เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี8อาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
5. ราคานี8คิดตามราคาตั@วเครื�องบินในปัจจุบัน หากราคาตั@วเครื�องบินปรับสูงขึ8น บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ที�จะปรับราคาตั@วเครื�องบนิ ตามสถานการณ์ดังกล่าว 
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี�ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ 
หน่วยงานที�ให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที�จะจัดบริการทัวร์อื�นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงนิให้สําหรับค่าบริการนั8นๆ 
7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ�ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั8งสิ8นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ 
กํากับเท่านั 8น 
8. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆ 



 

 

พาสปอรต์ คพาสปอรต์ คพาสปอรต์ คพาสปอรต์ ควรมอีายุใช้งานเหลอืเกนิ วรมอีายุใช้งานเหลอืเกนิ วรมอีายุใช้งานเหลอืเกนิ วรมอีายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 6 6 6 เดือน มฉิะนั 8นบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบกรณ ีดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่นเดือน มฉิะนั 8นบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบกรณ ีดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่นเดือน มฉิะนั 8นบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบกรณ ีดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่นเดือน มฉิะนั 8นบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบกรณ ีดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    
    

ติดตอ่ติดตอ่ติดตอ่ติดตอ่----สอบถามสอบถามสอบถามสอบถาม 

เวลาทาํการเวลาทาํการเวลาทาํการเวลาทาํการ        สื�อสงัคมออนไลน์สื�อสงัคมออนไลน์สื�อสงัคมออนไลน์สื�อสงัคมออนไลน ์

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 น. - 17.30 น.      Line : @DoubleEnjoy 

เสาร์ : 09.00 น. - 16.00 น.       Facebook : Double Enjoy Travel 

         Twitter : @DoubleEnjoy 

หมายเลขโทรศพัท์หมายเลขโทรศพัท์หมายเลขโทรศพัท์หมายเลขโทรศพัท์           Instagram : DoubleEnjoy 

สํานักงาน : 02-379-1168       Email : DoubleEnjoy@hotmail.com 

โทรสาร  : 02-379-1163 (Auto)      Facebook Inbox : สง่ขอ้ความสง่ขอ้ความสง่ขอ้ความสง่ขอ้ความ 

มือถือ : 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266 

สายด่วน  : 082-499-2007  

 


