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ใบอนุญาตธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี 11/1967 

อบอุ่นมัน่ใจกบัการบริการ  ด้วยประสบการณ์นานกว่า  20  ปี 

(SHTGCTU2) เฉินตู_หวงหลง_จิ่วจ้ายโกว _เล่อซาน_ง้อไบ๊  8D7N (SS) 
 

เฉินตู หวงหลง จิว่จ้ายโกว  เล่อซาน ง้อไบ๊  8 วนั 7 คนื 

โดยสายการบินไทย (TG) 

 
 

วนัที ่ กาํหนดการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ – เฉินตู (TG618 : 10.15-14.25) 

เม่าเส้ียน 
X X  

MIAOXIAN  INT’L HOTEL หรือ

เทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

2 
เม่าเส้ียน-อุทยานแห่งชาตหิวงหลง (ไม่รวมกระเช้า

ขึน้-ลง)-เขตอุทยานจิ่วจ้ายโกว                         
   

CELEBRITYJIUZHAIGOU 

HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

3 
อุทยานแห่งชาตจิิ่วจ้ายโกว  

(รวมรถเหมาในอุทยาน) 
   

CELEBRITYJIUZHAIGOU  

HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

4 

ร้านใบชา-จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมกาํแพงเมอืงโบราณซง

พาน-ผ่านชมทะเลสาบเตีย๋ซี-เฉินตู-โชว์เปลีย่น

หน้ากาก 

   
SUPER YARD HOTEL  

หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จํากดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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5 
เฉินตู-เมอืงโบราณหวงหลงซี-เล่อซานล่องเรือ 

ชมหลวงพ่อโต-ง้อไบ๊ 
   

GARDEN CITY HOTE 

หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

6 
ยอดเขาจินติง่(รวมกระเช้าไฟฟ้า)-องค์ผู่เสียน 

ทรงช้าง-วดัเป้ากัว๋ 
   

GARDEN CITY HOTEL 

หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

7 
ง้อไบ๊-เฉินตู-ร้านหมอนยางพารา-ศาลเจ้าสามก๊กถนน

โบราณจินหลี-่ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) 
   

SUPER YARD HOTEL  

หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

8 
ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดนิชุนซีลู่-เฉินตู-กรุงเทพฯ 

(TG619 : 15.05-17.20) 
  X  

 

กรุณาเตรียมค่าทปิหัวหน้าทวัร์,ไกด์และคนขบัรถ จาํนวน 240 หยวน/คน ตลอดการเดนิทาง  
 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  

2 ท่านราคาท่านละ 
(ไม่มีราคาเด็ก) 

พกัเดีย่ว 
จ่ายเพิม่ ท่านละ 

วนัที ่ 20-27 / 21-28 / 22-29  ตุลาคม 2560 40,999 บาท 8,500 บาท 

ไม่รับจอยแลนด์เน่ืองจากในอุทยานจิ่วจ้ายโกวใช้รถเหมา 

กาํหนดการเดนิทาง  เดอืนตุลาคม 2560 

วนัแรก  กรุงเทพฯ –เฉินตู-เม่าเส้ียน 

07.00 น.          คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ช้ัน 4 

ประตู 3บริเวณ ISLAND-D โดยสายการบิน THAI AIRWAY INTERNATIONAL โดยมีเจา้หนา้ท่ีจาก

ทางบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

10.05 น.         ออกเดินทางสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบิน THAI AIRWAY INTERNATIONAL เท่ียวบินท่ี TG 618  

14.00 น. ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นท่ีสุด

ของประเทศจีน   หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเส้ียน (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)   ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องมณฑลเสฉวนประชากร ส่วนใหญ่

เป็นชนชาวเผา่เชียง อีกทั้งยงัและเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุหมีแพนดา้ท่ีสาํคญัของจีนแห่งหน่ึง  

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  MIAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 
วนัทีส่อง เม่าเส้ียน-อุทยานแห่งชาตหิวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึน้-ลง)-เขตอุทยานแห่งชาติจ่ิวจ้ายโกว               

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง  นาํท่านชมความงามของอุทยานท่ีมีลาํธารนํ้ าไหลมาจาก

ยอดเขาท่ีถูกปกคลุมดว้ยหิมะตลอดทั้งปี ซ่ึงเป็นสายนํ้ าท่ีมีส่วนผสมของหินปูน เม่ือไหลลงสู่ท่ีราบก่อ

เกิดเป็นแอ่งนํ้าขนาดใหญ่นอ้ย ทาํใหหิ้นปูนตกตะกอนเกาะตวักนัเป็นแอ่งเลก็ใหญ่มากมาย นํ้ าใสเรียบ

เหมือนกระจกท่ีสะทอ้นภาพทอ้งฟ้า ภูเขาและตน้ไม ้( เดินทางเท้าตามเส้นทางที่ทางอุทยานสร้างไว้ 
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ไม่รวมกระเช้าขึน้–ลง) 

*** ในกรณทีีช่ม   อุทยานแห่งชาติหวงหลงไม่ได้    เน่ืองจากสภาพอากาศไม่เอือ้อาํนวย ทางบริษัทขอ

เปลี่ยนโปรแกรมเป็น นําท่านเดินทางสู่ อุทยานโหมวหนีโกว ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอําเภอซงพาน 

ภายในหมู่บ้านโหมวหนีโกว มีพืน้ที ่160 ตร.กม. อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเล 2,800 เมตร จุดที่สูงสุดสูงถึง 

4,070 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ 4 องศา องค์ประกอบสําคัญของทิวทัศน์คือ ภูเขา ถํา้ ป่า 

ทะเลสาบ ทะเลสาบใหญ่น้อยมีความงดงามสามารถที่จะประชันกบัจ่ิวจ้ายโกวได้ ส่วนนํ้าตกกส็ามารถ

ประชันกบัหวงหลงได้*** 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดินทางต่อ ท่านจะไดพ้บกบัความงดงามของ เขตอุทยานแห่งชาติจ่ิวจ้ายโกว ผ่านเส้นทางท่ี

ท่านจะไดช้มทิวทศัน์ท่ีแปลกตาทั้งภูเขาท่ีสะทอ้นกบัแสงพระอาทิตย ์ทศันียภาพของลาํนํ้ าหมิงเจียง

ทอดยาวเป็นแนวคดเค้ียวเม่ือมองจากท่ีสูง ผา่นเสน้ทางคดโคง้ไปตามขนุเขาและโตรกผา ซ่ึงเส้นทางน้ี

เป็นเส้นทางสําคญัในสมยัโบราณ เพราะเป็นเส้นทางท่ีศตัรูใชรุ้กราน เสฉวน ตั้งแต่รัฐฉิน ก๊กโจโฉ 

หรือพรรคคอมมิวนิสต ์ผา่นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด ตูเ้จียงซาน ท่ีระดบัความสูง 4,200 เมตร ก่อนจะค่อยๆ 

ลดระดบัลง และเล้ียวลดไปตามทาง 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  

 

วนัทีส่าม อุทยานแห่งชาติจ่ิวจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจ่ิวจ้ายโกว  (รวมรถเหมาในอุทยาน)  เพื่อชม มรดกโลกอุทยาน

แห่งชาติ ธารสวรรค ์“จ่ิวจา้ยโกว” ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ อาํเภอหนานปิง อยูท่างเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจาก

ตวัเมืองเฉินตูประมาณ 500 กิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดบันํ้ าทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 

148,260 เอเคอร์ ใหท่้านสัมผสักบัความงาม ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษใ์ห้เป็นมรดกโลกเม่ือ 14 ธนัวาคมปี 

ค.ศ.1992 อุทยานแห่งชาติจ่ิวจา้ยโกวดินแดนท่ีธรรมชาติไดเ้นรมิตประดุจดัง่แดนสวรรค ์อุทยานจ่ิว

จา้ยโกวไดพ้ฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติมีเน้ือท่ี 40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจั้ง ทั้งหมดเกา้

หมู่บา้น ฉะนั้นจึงไดช่ื้อว่า จ่ิวจา้ยโกว มีแม่นํ้ าลาํธาร มีทะเลสาบใหญ่นอ้ยมากมายหลายร้อยกว่าแห่ง 

ซ่ึงชาวทอ้งถ่ินเรียกว่าลูกทะเล นํ้ าในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะทอ้น

ภาพของภูเขาและป่าดงดิบทอ้งฟ้าเป็นสีคราม สัมผสัธรรมชาติบริสุทธ์ิท่ีไดรั้บการดูแลรักษาไวเ้ป็น

อยา่งดี โดยไม่ถูกทาํลายดว้ยนํ้ ามือมนุษย ์ชมความงามของ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเล

สาบซูเจิง นํ้าตกซูเจิง ทุกสถานท่ีลว้นเป็นความงามท่ีธรรมชาติไดบ้รรจงสร้างไวไ้ดด้ัง่ภาพวาดใน

จินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย นาํชม ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบ

ฤดูกาล ชมสีสนัของนํ้าท่ีสะทอ้นภาพของภูเขาทอ้งฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอนัอุดมสมบูรณ์ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน 

บ่าย  นาํท่านชม ทะเลสาบยาว ใหญ่ท่ีสุดในจ่ิวจา้ยโกว ยาวกวา่ 7 กิโลเมตรอยูท่่ามกลางขนุเขาในบรรยากาศ

ท่ีเงียบสงบแต่งดงาม ชม ทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบท่ีมีสีของนํ้ าแปลกตาโดยเฉพาะเม่ือยาม

แสงอาทิตยต์กกระทบพื้นนํ้ า สีของนํ้ าในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงาม ชม นํ้าตกธาร

ไข่มุก ซ่ึงเป็นนํ้ าตกท่ีไหลผา่นถํ้าลาํธารใหญ่นอ้ยท่ีสลบัซบัซอ้นดุจดงัวงับาดาล โดยมีสายนํ้ าทอดยาว

ลดหลัน่กนัมาเป็นระยะทางถึง 310 เมตรโดยไม่ขาดช่วงสายธารส่องประกายระยิบระยบัราวกบัความ

งามของเส้นไข่มุก ให้ท่านไดส้นุกกบัการบนัทึกถ่ายภาพและด่ืมดํ่ากบัธรรมชาติท่ีสวยสดงดงามได้

อยา่งเตม็ท่ี ถึงเวลานดัหมายออกจากอุทยาน  

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร   
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จากนั้น  นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  

 

วนัทีส่ี่  ร้านใบชา-จ่ิวจ้ายโกว-ผ่านชมกาํแพงเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉินตู 

     โชว์เปลีย่นหน้ากาก 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นาํท่านแวะ  ร้านใบชา ชิมชา ตน้กาํเนิด ซ่ึงมีชาหลายประเภทให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก  อาํลา

อุทยานจ่ิวจา้ยโกว ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติ นาํท่าน ผ่านชมกําแพงเมืองโบราณซงพาน เป็น

เมืองโบราณท่ียงัคงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเมืองซงพานไว ้

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  นาํท่าน ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี ท่ีมีนํ้ าสีเขียวดัง่เทอคอวย์บนท่ีราบสูง สลบัดว้ยแนวทิวเขา ทะเลสาบ

แห่งน้ีเกิดข้ึนจากแผน่ดินไหวอยา่งรุนแรงบ่อยคร้ังและไดก้ลืนเมืองทั้งเมืองอยูใ่ตท้ะเลสาบ สมควรแก่

เวลานาํท่านเดินทางต่อ ผ่านเมืองซงพาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มธรรมชาติและความงามของทุ่ง

หญา้ ชวนจู่ซ่ือ สมยัเม่ือ 70 ปีท่ีแลว้ไดเ้กิดสงครามเหล่าบรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเส้นทางผา่นทุ่ง

หญา้อนัสวยงามเพื่อเป็นการระลึกถึงทหารจีนแดง  จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเฉินตู  ระหว่าง

ทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติสองขา้งทางท่ีงดงาม 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

นาํท่านชม โชว์เปลีย่นหน้ากาก ท่ีใชศิ้ลปะพร้อมความสามารถในการเปล่ียนหนา้กากแต่ละฉากภายใน

เส้ียววินาที โดยท่ีไม่สามารถจบัตาไดท้นั เป็นการแสดงท่ีสงวนและสืบทอดกนัมาภายในตระกลู หลาย

ชัว่อายคุน ไม่ถ่ายทอดใหบุ้คคลภายนอกทัว่ไป 
จากนั้น  นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  SUPER YARD HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วนัทีห้่า  เฉินตู-เมืองโบราณหวงหลงซี-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-ง้อไบ๊ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นาํท่านเท่ียวชม เมืองโบราณหวงหลงซี ซ่ึงเป็นหมู่บา้นโบราณสมยัราชวงศห์มิง ชมความเก่าแก่แบบ

ดั้ งเดิม ซ่ึงคงรักษาสภาพไวจ้นถึงปัจจุบนั เด๋ียวน้ีชาวบา้นท่ีอาศยัอยู่ตามริมฝ่ังแม่นํ้ าหวงหลงซี มี

ชาวบา้นมกัมาเล่นไพน่กกระจอก และชิมชากนัเป็นกลุ่มๆ ใหเ้ราดูเหมือนในสภาพโบราณจริงๆ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  ระหว่างทางท่านจะไดช่ื้นชมกบั

ธรรมชาติสองขา้งทางท่ีอุดมไปดว้ยแมกไมน้านาพนัธ์ุและชีวิตความเป็นอยูข่องชาวมณฑลเสฉวน ซ่ึง

ยงัคงรักษาวฒันธรรมแบบเดิมของชาวจีนและธรรมชาติ นําท่าน ลงเรือเพื่อชมเกาะเล่อซาน ซ่ึงมี

รูปพรรณดัง่พระกลางทะเล ท่านจะมองเห็น หลวงพ่อโตเล่อซาน ซ่ึงใชเ้วลาสร้างนานถึง 90 ปี โดย

หลวงพ่อไท่หง ใชเ้งินบริจาคของชาวบา้น เพื่อเป็นสิริมงคลและปกป้องภยันํ้ าท่วมจากแม่นํ้ าหมิงเจียง 

มีความยาวกว่า 600 กิโลเมตรพระพกัตร์ของหลวงพ่อโตหนัออกไปสู่แม่นํ้ าหมิงเจียงเป็นพระพุทธรูป

นัง่ท่ีสกดัเขา้ไปในภูเขาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สูงถึง 71 เมตร จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  เขาง้อไบ้  (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)   เอ๋อเหมยแปลวา่ค้ิวโก่ง เพราะทิวเขามีลกัษณะเหมือนค้ิว นกัพรตในลทัธิ

เต๋าเร่ิมเขา้มาสร้างศาลเจา้ในเทือกเขาแห่งน้ีในศตวรรษท่ี 2 หลงัจากนั้นศาสนาก็เร่ิมเฟ่ืองฟูมาจนถึง

ศตวรรษท่ี 6 เอ๋อเหมยซานจึงกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิทางพุทธศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถ

ซาน, จ่ิวหวัซาน, ผูโ่ถซาน) 

คํา่                     รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  GARDEN CITY HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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วนัทีห่ก  ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า)-องค์ผู่เสียนทรงช้าง-วดัเป้ากัว๋ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นาํท่านเปล่ียนเป็นนัง่รถของอุทยานข้ึนภูเขา นาํท่าน โดยสารกระเช้าไฟฟ้า ข้ึนสู่จุดชมวิวบนยอดเขาจิ

นต่ิงท่ีมีความสูงจากระดบันํ้าทะเล 3,077 เมตร ชมทิวทศัน์อนัสลบัซบัซอ้นไปดว้ยขนุเขาเหนือชั้นเมฆ

ท่ีสวยงามดุจดัง่สวรรค ์ นาํท่านนมสัการ องค์ผู่เสียนทรงช้าง พระพกัตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร ลกัษณะ

พิเศษขององคพ์ระปฏิมาจะเป็นพระโพธิสัวท์รงคชสารเป็นชา้งเผอืก 6 งา ชมตําหนักทอง ตําหนักเงิน 

ตําหนักสําริด และตําหนักเหล็ก ซ่ึงประหน่ึงว่าไดจ้าํลอง 4 พุทธคีรี ท่านจะไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์อนั

สลบัซบัซอ้นไปดว้ยขนุเขาเหนือชั้นเมฆท่ีสวยงามดุจดัง่สวรรค ์สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทาง ลงจาก

ยอดเขาง้อไบ๊ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านสู่ วัดเป้ากั๋ว ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีอายุนับหลายร้อยปี และเป็นวดัท่ีมีความสวยงามแห่งหน่ึงท่ีตั้งอยู่

บริเวณเขางอ้ไบ๊ วดัแห่งน้ีไดรั้บการบูรณะใหม่ โดยพระชาวไตห้วนัแห่งเมืองเกาสง ซ่ึงบริจาคเงิน

จาํนวน 100,000 อเมริกนัดอลล่าร์ ซ่ึงเป็นวดัและพิพิธภณัฑเ์ก็บของเก่าท่ีมีค่าทั้งรูปภาพ องคพ์ระ และ

ในพิพิธภณัฑ์มีงวงชา้ง ของสําริดคลา้ยหน้าคน เหมือนเทพเจา้ซ่ึงใส่หน้ากากทาํจากทองสําริดใหญ่

ท่ีสุด มีความยาวถึง 1.38 เมตร  

คํา่                     รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  GARDEN CITY HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วนัทีเ่จ็ด  ง้อไบ๊-เฉินตู-ร้านหมอนยางพารา-ศาลเจ้าสามก๊ก-ถนนโบราณจินหลี-่ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นาํท่านเดินทางกลบั เมืองเฉินตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ใหท่้านไดช่ื้นชมบรรยากาศทั้ง 2 

ขา้งทาง  จากนั้นนาํท่านแวะ ร้านหมอนยางพารา  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมาฝากคนทางบา้น  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านชม ศาลเจ้าสามก๊ก สร้างข้ึนโดยพระบญัชาของกษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรเฉิง ปลาย ราชวงศ์จ๋ิน 

ประมาณ 1,800 กวา่ปีมาแลว้ ภายในศาลเจา้มีรูปป้ันเล่าป่ี ขงเบง้ กวนอู เตียวหุย พร้อมทั้ง 14 ทหารเอก 

และ 14 เสนาบดีเอก ชมสุสานเล่าป่ีและมเหสี 2 องค ์นาํท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิง ถนนโบราณจินห

ลี่ เป็นถนนคนเดินท่ีรักษาบรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี มีสินคา้ต่างๆมากมายให้ท่านไดช้้

อปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  นาํท่านแวะ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซ่ึงเป็นอีกวิธี

หน่ึงในการผอ่นคลายความเครียด ปรับสมดุลใหก้ารไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ และท่านยงั

สามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหมข้องโรงงานเป่าฝู่ ถงัผลิตยา “บัวหิมะ” ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุด

ของเมืองจีน 

คํา่                     รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  SUPER YARD HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วนัทีแ่ปด            ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินชุนซีลู่ - เฉินตู - กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนั้น นําท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้ งใช้เคร่ืองจักร และ

แรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทาํใส้นวมผา้ห่มไหม ซ่ึงเหมาะกบัการซ้ือ

เป็นทั้งของฝากและใช้เอง  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านไดอิ้สระเลือกซ้ือ
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สินคา้ต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เส้ือผา้, รองเทา้, เคร่ืองหนัง, 

กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของท่ีระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอธัยาศยั   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  ลิม้รสอาหารพเิศษ...สมุนไพรจีน 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลงิ เมืองนครเฉินตู  เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

15.05 น.            เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAY INTERNATIONAL เท่ียวบินท่ี TG 619  
17.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....     

 
************ ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ ************  

      ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คอืงานของเรา        
 (*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึน้ไป ***) 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมืองกําหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมือง

ให้   นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ ร้านใบชา, ร้านหมอนยางพารา ,นวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ) , ร้านผ้าไหม 

ซ่ึงจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กบันักท่องเที่ยวทุกท่าน

ทราบว่า  ร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือ

หรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

ข้อควรระวงั!!! ท่านใดทีต้่องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่

ก่อนทุกคร้ัง 

**ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะองิ

ตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั** 

เฉินตู หวงหลง จิว่จ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วนั 7 คนื 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก พกัห้องละ  

2 ท่านราคาท่านละ 
(ไม่มีราคาเดก็) 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ ท่านละ 

วนัที ่ 20-27 / 21-28 / 22-29  ตุลาคม 2560 40,999 บาท 8,500 บาท 

ไม่รับจอยแลนด์เน่ืองจากในอุทยานจิว่จ้ายโกวใช้รถเหมา 

 

หมายเหตุ ราคาทัวร์นี้ ไม่แจกกระเป๋า/ไม่มีราคาเด็ก ซ่ึงราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจากสภาวะ
นํา้มันโลกทีมี่การปรับราคาสูงขึน้ ทาํให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้มันขึน้ในอนาคต ซ่ึงทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีนํา้มันเพิม่ตามความเป็นจริง 

                         บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของ
สายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่านํ้ ามนั
เพิ่มเติมจากราคาท่ีกาํหนดไว)้ 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  

 ค่าวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปท่องเทีย่ว ราคา 800 บาท  (ใช้แค่สําเนาหนังสือเดินทาง)  
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หมายเหตุ :  

• กรณีที่ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวได้ หรือท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว บริษัท ฯ ขอเก็บหนังสือ

เดินทางตัวจริง , รูปถ่ายรูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่าน้ัน จํานวน 2 รุป และเอกสารที่

ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ พร้อมชําระค่าส่วนต่างเพิม่ ยืน่ธรรมดา 4 วันทาํการ ชําระค่าส่วนต่างเพิม่    700  บาท  

/ ยื่นด่วน 2 วันทําการ ชําระค่าส่วนต่างเพิม่  1,750 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถอืหนังสือเดินทางไทย

เท่าน้ัน)  

• ยกเว้นเส้นทางทีบ่นิลงเทยีนสิน ใช้สําเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 นิว้ จํานวน 2 รูป  

• กรณเีด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางที่บินลงปักกิง่ / ปักกิง่+เซ่ียงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง) ต้อง

ยืน่วซ่ีาเดี่ยวเท่าน้ัน 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 นํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกนิ 30 กโิลกรัม จํานวน 1 ใบ สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ือได ้1 ช้ิน ต่อท่าน นํ้ าหนกัตอ้งไม่

เกิน 7 กิโลกรัม , ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเกบ็ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผู ้

เอาประกนัท่ีมีอายุตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกว่า 70 ปี 

ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรมธรรม ์ ทั้งน้ี

ย่อมอยู่ในขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ

แพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

หมายเหตุ ** ในกรณลูีกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางเพือ่ให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบีย้ประกันเร่ิมต้นที่ 330 บาท ขึน้อยู่กับ

ระยะเวลาการเดินทาง 

การประกนัไม่คุ้มครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่

ภายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม, 

จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ 

อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็)   

 กรุณาเตรียมค่าทปิหัวหน้าทวัร์,ไกด์และคนขับรถ รวม 240 หยวน (เด็กชําระทปิเท่าผู้ใหญ่) 

 ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ทีจ่่าย 3 % ในกรณทีีลู่กค้าต้องการใบเสร็จรับเงินทีถู่กต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 

และหัก ณ ทีจ่่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่าน้ัน และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออก

ใบเสร็จทีถู่กให้กบับริษัททวัร์เท่าน้ัน 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  

การชําระค่าบริการ 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมชําระค่ามัดจําท่านละ 10,000.- บาท 

ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 
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- ชาํระโดยเงินสด 

- ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สัง่จ่ายในนามบริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จาํกดั 

- ชาํระดว้ยการโอนเงินผ่านบญัชีธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนาํฝากมายงัเบอร์ 02-231-3399) 

ช่ือบัญชี  บริษทั เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จํากดั 

      ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลคิ เฮ้าส์ เลขที ่ 860-0-241510 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารกรุงไทย สาขา อาคารซิลลคิ เฮ้าส์ เลขที ่ 968-0-091880 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารกสิกรไทย สาขา สีลมคอมเพลก็ซ์ เลขที ่ 020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขาอโศกทาวเวอร์   เลขที ่ 234-2-012317  บัญชีออมทรัพย์ 
 

กรณชํีาระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดทีท่าํการรูด 

ทางบริษัทเอฟวนิีว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชําระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล 

ทั้งนีเ้พือ่ความปลอดภยัในการชําระเงินของท่านเป็นสําคญั 

หมายเหตุ ท่านทีต้่องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจง้กบัพนกังานขายใหท้ราบล่วงหนา้ มิฉะนั้นทาง

บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จยอ้นหลงั 

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถ

ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทวัร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทวัร์ แต่มีไกด์ท้องถ่ินพูดไทยรับทีคุ่นหมิง) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้า

ทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 

4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษัทจะเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจํานวนเงิน 200 หยวน / คน / วนั 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. การยกเลกิ 

6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป  เกบ็ค่าใช้จ่ายตามทีเ่กดิขึน้จริง 

6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป  เกบ็ค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั  เกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 

6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั  เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 6.5 ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือกรุ๊ปทีมี่การการัน

ตีค่ามัดจําทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได้ 

รวมถึงเทีย่วบินพเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคนืเงินมัดจํา 

หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

1. จาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่าผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญ
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หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ

ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้ง

จากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้ โดยขอ

สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง

แลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ย

เหตุผลใดกต็าม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง

บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 

เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณทีีท่่านมีความประสงค์จะยืน่วซ่ีาเดี่ยว) 

1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ 

ทั้งส้ิน ถ้าเกดิการชํารุด  เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่าน้ัน ยิม้ห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้าง

ชัดเจน และห้ามสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเคร่ืองประดับ สร้อย ต่างหู 

เเว่นตาเเฟช่ัน เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกนิ 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพวิเตอร์  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  

5. กรณเีด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้

5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   

5.1.1 สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอายุตํ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 

  5.1.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  

  5.1.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  

  5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2 เดินทางพร้อมญาต ิ  

5.2.1 สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอายุตํ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 

5.2.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  

5.2.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  

5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
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5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํท่ีเขตหรืออาํเภอเท่านั้น 

 

6.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง  ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้

6.1 ใบอนุญาติการทาํงาน ตวัจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายกุารทาํงานแลว้ไม่ตํ่ากวา่ 3 – 6 เดือน 

6.2 หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์

6.3 สาํเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 

6.4 สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาตใินกรณทีีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 

• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั  จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  

• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ  จ่ายเพิ่ม  100  บาท 

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวซ่ีาให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทํางานใน

ประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ได้ทาํงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

1. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู ้

เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

2. สาํหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง

เอกสารยืน่วีซ่า 

3. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง

นอ้ย 7 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

4. โปรดทาํความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียน

ระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

5. ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดนิทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาจีน ท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการ

ยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้ง

ตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาํวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีงัต่อไปนี ้

• ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

• นาํรูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

• นาํรูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ทาํวีซ่า 

• นาํรูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

(ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สาธารณรัฐเช็ก 

เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อติาล ีลทิวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลต้า  

เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การยืน่วซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 

 

 

 

 

 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดือน 

มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณ ี

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
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ตวัอย่างการถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ต  กรณยีืน่วซ่ีาแบบกรุ๊ปท่องเทีย่ว 
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!!! 

 เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 

            **กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   

( MISS./ MRS./ MR.) NAME..............................................SURNAME..................................................................... 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน   หม้าย       หย่า    ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส

...................................................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ...................................................................................................... 

...............................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้าน.....................มือถือ.................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).................................................................... 

.................................................................รหัสไปรษณย์ี ................................โทรศัพท์บ้าน.......................................... 

ช่ือสถานทีท่าํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)........................................................................................ 

ตําแหน่งงาน................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................ 

ทีอ่ยู่สถานทีท่าํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ..................................................................................... 

.................................................................................  รหัสไปรษณย์ี ............................โทร ......................................... 

(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวกเน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   

เม่ือวนัที.่................เดือน......................ปี.................  ถึง วนัที.่................เดือน............................ปี.............................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ.................................................. 

เม่ือวนัที.่................เดือน......................ปี.................  ถึง วนัที.่.................เดือน............................ปี.............................. 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME....................................................SURNAME................................................................................................... 

RELATION.................................................................................................................................................................... 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME............................................................................SURNAME............................................................................ 

RELATION.................................................................................................................................................................... 

หมายเหตุ 

กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ทีท่าํงาน  มอืถือ  บ้าน และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพือ่ใช้ในการขอยืน่วซ่ีา 

** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิม่เตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งนีเ้พือ่

ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ทีนี่ ้ (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  

  



 
เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour 

191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour 

 

 

Attn : คุณ____________________   Fax :  02 – 231-3399 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จาํกดั 

รายการทวัร์      วนัเดินทาง     __________ 

ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์  __________ 

ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร          __________ 

            __________ 

จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด   คน  (ผูใ้หญ่  ท่าน / เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 

จาํนวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด  หอ้ง (หอ้งพกัคู่ หอ้งพกัเด่ียว_________หอ้งพกั 3 เตียง _____) 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง 

ลาํดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

       อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั                    ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสตัวปี์ก    ทานมงัสาวรัิต 

รายระเอียดอ่ืนๆ           

ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่    เดก็    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด ___________ 

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้  ลงช่ือ      ผูจ้อง 

                             (     ) 

                             วนัท่ี      

 

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรตใิช้บริการของเรา 
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