
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉินต ู– เมืองเมา้เสี� ยน 
07.15 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั�น ) แถว D ประต ู3 สายการบิน THAI AIRWAYS  
มีเจา้หน้าที�คอยตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวก ตรวจเช็คกระเป๋าสมัภาระ และเอกสารการเดินทางใหก้บัทุก
ท่าน 
78.79 น. เหิรฟ้าสู่ นครเฉินต ูประเทศจนี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที>ยวบินที> TG618 
บรกิารอาหารและเครื>องดื>มบนเครื>อง (ใชร้ะยะเวลาบินประมาณ E ชั >วโมง) 
  สายการบิน THAI AIRWAYS ใชเ้ครื>อง BOING 777-300 จาํนวน 354 ที>นั >ง 

จดัที�น ั�งแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มท ั�งขาไปและขากลบั 

    (นํ �าหนกักระเป๋า 30 กก./ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ �าหนกัเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ) 

 

 

 

 

 

7).L9 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิฉิงตูซวงหลิว ประเทศเทศจีน (เวลาที�ประเทศจีนเร็วกว่า
ประเทศไทย . ชั �วโมง) หลงัจากผ่านขั3นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รบักระเป๋าสมัภาระ 
จากนั3 นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเม้าเสี� ยน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-7 ช.ม.) ระหว่างทางใหท่้านได้
เพลิดเพลินกบัวิวทิวทศัน์ตลอดสองขา้งทาง 
คํ >า  บรกิารอาหารคํ >า ณ ภตัตาคาร 
พกัที> XIQIANG HOMELAND HOTEL ระดบั ) ดาว หรอืเทียบเท่า 
 
วนัที>สอง เมา้เสี� ยน – อุทยานแห่งชาตหิวงหลง (ไม่รวมกระเชา้) – จิ>วจา้ยโกว 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง ใหท่้านไดเ้ดิน
ชมวิวของอุทยานตามเสน้ทางของอุทยาน โดยหวงหลงมีขนาด
พื3 นที�ใหญ่ถึง .57; ตร.กม. ลกัษณะทางภูมิประเทศซับซอ้น 
องคป์ระกอบแปลกประหลาด น่าตื�นตาและคน้หา มียอดเขาที�
ปกคลุมดว้ยหิมะมากมาย มีพื3 นที�ที�สูงกว่าระดับนํ3 าทะเลถึง 
>,;;; เมตร ประมาณ @ จุด หวงหลงมีลกัษณะหนา้ชั3นผิวดิน
ส่วนมากเป็นหินอ่อน ทิวทศัน์มีหินอ่อนเป็นองคป์ระกอบหลกั 
ไม่วา่จะเป็นผนังหินอ่อน ทะเลสาบ หลุม บ่อ นํ3าตก ถํ3า พื3 นผิว
ของสิ�งเหล่านี3 คือหินอ่อน และ อาจมีสีสนัหลากหลายแตกต่างกันไป จึงถือว่า ชื�อเสียงของหวงหลง ที�ว่าเป็น
พิพิธภณัฑหิ์นอ่อนของโลก ไม่ไดเ้กินเลยไป สถานที�ท่องเที�ยวหวงหลงในปัจจุบนั คือพื3 นที�ในบริเวณธารนํ3าหวง
หลง ในอาณาบริเวณ 7 ตารางกิโลเมตร แต่พื3 นที�นี3 ไดมี้หินอ่อนเกือบทุกประเภทรวมอยูด่ว้ยกนั จนน่าบงัเอิญ
จนทาํใหเ้มื�อมองจากดา้นบนลงมาจะเห็นเป็นเสน้สีทองสายหนึ�ง ดุจมงักรยกัษ์ ฝ่าดงภูเขาหิมะก็ไม่ปาน จนได้
รบัคาํเปรียบเปรยวา่สถานที�แหง่นี3 เป็นที�ประทบัของพระแม่แหง่สรวงสวรรค ์บนโลกมนุษย ์
(**หมายเหตุ ณ วันเดินทาง หากคณะไม่สามารถเดินทางไปชมอุทยานหวงหลงได ้ไม่ว่าเนื>องจากสภาพอากาศ หรือ
เหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิZในการเปลี>ยนสถานที>ท่องเที>ยวเป็นอุทยานโหมวหนีโกวแทน โดยไม่ตอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ และไม่คืนค่าบริการใดๆทั�งสิ� น**) 
เที>ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั3นนําท่านเดินทางสู่ จิ>วจา้ยโกว ระหวา่งทางท่านจะไดช้มความสวยงามที�ธรรมชาติไดร้งัสรรค์
ขึ3 นมา ทั3งภูเขาหิมะ หนา้ผาสูงชนั แม่นํ3าที�คดเคี3 ยว ใบไมเ้ปลี�ยนสี หากยิ�งเขา้ใกลจ้ิ�วจา้ยโกวมากเท่าไหร่ ก็จะ
ยิ�งเห็นใบไมเ้ปลี�ยนสีไดม้ากขึ3 นเรื�อยๆ จิ�วจา้ยโกวตั3งอยูใ่นจงัหวดัอาป้า ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑล
เสฉวน อยูห่า่งจากเมืองเฉิงตปูระมาณ 55; กิโลเมตร แต่เดิมนั3น จิ�วจา้ยโกวนั3น มีหมู่บา้นชาวทิเบตอยู ่F 
หมู่บา้น อาศยัอยูริ่มธารนํ3าเหล่านี3  เนื�องจากชาวทิเบตนับถือภูเขา ธารนํ3า จิ�วจา้ยโกว จึงไดร้บัการเคารพจาก
ชาวทิเบตวา่เป็นขุนเขาธารนํ3าอนัศกัดิGสิทธิG  
คํ >า  บรกิารอาหารคํ >า ณ หอ้งอาหารคํ >าของโรงแรม 
พกัที> RUN DU HOTEL ระดบั 9 ดาว หรอืเทียบเท่า 
วนัที>สาม อุทยานธารสวรรคจ์ิ>วจา้ยโกว (รวมรถเหมา) 



 

  

 

 

 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 
 
นําท่านเขา้ชม อุทยานธารสวรรคจ์ิ>วจา้ยโกว ตั3งอยูใ่นบริเวณทางทิศเหนือของมณฑลเสฉวน ซึ�งเป็นส่วนหนึ�ง
ในบริเวณตอนใตข้องเทือกเขาหมิงซาน ห่างออกไปจากตวัเมืองเฉิงตูราว >;; กิโลเมตร จิ�วไจโ้กวมีชื�อเสียง
ดา้นความงามแห่งสีสนัที�แปลกเปลี�ยนไม่รูจ้บ ทะเลสาบผุดขึ3 นท่ามกลางหมู่แมกไมเ้ขียวขจี นํ3าใสเป็นประกาย
ชุม่ฉํ �า ยอดเขาหิมะตดักบัทอ้งฟ้าสีคราม เกิดเป็นภาพธรรมชาติอนังดงามที�แปรเปลี�ยนไปตามฤดูกาลผลิ ดว้ย
ความสวยงามจึงทาํใหอุ้ทยาน 
แหง่ชาติจิ�วไจโ้กวไดถู้กขึ3 นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปีค.ศ. .FFI   
 
 
 
 
 
 
นําท่านชม ทะเลสาบแรด สูงจากระดบันํ3าทะเล 2,315 เมตร นํ3าลึกโดยเฉลี�ย 12 เมตร ยาวราว 2 กิโลเมตร 
มีพื3 นที�  200,000 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ เสน่ห์อันน่าประทับใจของ
ทะเลสาบนี3 คือ หมู่เมฆและสายหมอกที�สะทอ้นทะเลสาบแรดจนแยกไม่ออกว่าส่วนไหนที�เป็นทอ้งฟ้า ความ
เปลี�ยนแปลงของทั3งเมฆและหมอกในทุก ๆ เชา้ ใหค้วามงดงามที�แตกต่างกนัไปในแต่ละวนัอยา่งน่าประทบัใจ 
นอกจากนี3 ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบเดียวที�อนุญาตใหนั้กท่องเที�ยวล่องเรือยอชตไ์ด ้
ทะเลสาบซู่เจิ� ง เป็นทะเลสาบน้อยใหญ่ 19 แห่งไหลลดหลั �นกนัลงมาราวขั3นบันได สลบักบัแอ่งนํ3าและแนว
ตน้หญา้สีสดใส 
ทะเลสาบมงักรคู่ อยูใ่กลก้บัทะเลสาบประกายไฟ มกัมีหงสแ์ละเป็ดแมนดารินมาเล่นนํ3าที�ทะเลสาบนี3  ชื�อของ
ทะเลสาบนี3 มาจากแนวหินปูนกน้ทะเลสาบที�มีรูปร่างเหมือนมงักรสองตวั ตาํนานโบราณของชาวธิเบตกล่าวไว ้
วา่ ในอดีตมีมงักรรา้ยสองตวัเขา้มาทํารา้ยชาวธิเบตในดินแดนจิ�วจา้ยโกวนี3  โดยพ่นลูกเห็บและพายุหิมะมายงั
หมู่บา้นในที�สุดเทพเจา้กีซา ซึ�งเป็นที�เคารพนับถือของชาวธิเบตไดม้าปราบมงักรทั3งสองตวันี3  และล่ามโซ่มงักร
ทั3งสองนี3 ไวใ้ตท้ะเลสาบ ตั3งแต่นั3นมาชาวธิเบตในจิ�วจา้ยโกวนี3 ก็อยูอ่ยา่งสงบสุข 
นํ�าตกธารไข่มุก หรือ ซึ�งเป็นภาษาทิเบต แปลว่ายิ�งใหญ่และอศัจรรย ์นํ3าตกธารไข่มุกสูงจากระดับนํ3าทะเล 
2,433 เมตร กวา้งราว 160 เมตร มีพื3 นที� 9.5 หมื�นตารางเมตร เป็นนํ3าตกธารหินปูน มีรูปทรงเป็นรูปพดั 
เป็นนํ3าตกที�ไหลผ่านถํ3าลาํธารใหญ่ มีสายนํ3าที�ทอดธารลดหลั �นยาวถึง 310 เมตร เป็นนํ3าตกที�มีความงามราว



 

  

 

 

 

 

 

 

กบัเสน้ไข่มุก และเคยเป็นจุดที�เคยถ่ายทาํภาพยนตรเ์รื�องไซอิSว นํ3าตกนี3 ถือเป็นนํ3าตกที�กวา้งทีสุดในจิ�วจา้ยโกว 
นอกจากนี3 ยงัมีนํ3าตก และทะเลสาบอื�นๆอีกมากมายภายในอุทยานจิ�วจา้ยโกว 
 
 
ทะเลสาบนกยูง มีความยาว 5.; เมตร มีรูปร่างลกัษณะคลา้ยนกยงู มีนํ3าสีฟ้าอมนํ3าเงินในบริเวณนํ3าลึก และ
สีเขียวมรกตในบริเวณนํ3าตื3 น และส่องประกายเป็นสีทองยามสะทอ้นกบัแสงแดดพราย ตวัทะเลสาบนั3นตั3งอยู่
ภายในหุบเขาที�เต็มไปดว้ยดว้ยตน้ไมน้านาชนิด ยิ�งในยามฤดูใบไมเ้ปลี�ยนสีนั3น สีสันของทะเลสาบแห่งนี3 จะ
เต็มไปดว้ย สีแดง สีเหลืองของใบไมที้�ร่วงหล่นในทะเลสาบ  
เที>ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบบุฟเฟ่ต ์!! 
จากนั�นนําท่านชม ทะเลสาบหา้สี สีสนัที�สวยงามของนํ3าในทะเลสาบหา้สี เกิดจากแคลเซียม คารบ์อเนต และ
บรรดาพืชนํ3าชนิดต่างๆ ที�เจริญเติบโตอยูใ่นทะเลสาบ ซึ�งไม่เพียงแต่สรา้งความสวยงาม ทาํใหนํ้3าเป็นสีฟ้าและ
สีเขียวเท่านั3น หากยงัทําใหนํ้3าใสแจ๋วราวกับกระจก นักท่องเที�ยวจึงสามารถมองเห็นสิ�งต่างๆ ที�อยู่ใตนํ้3าได้
อย่างชดัเจน และยงัมองเห็นวิวทิวทัศน์ที�สวยงามเบื3 องหน้าสะทอ้นลงบนผิวนํ3าจนปรากฏเป็นภาพที�สวยงาม
แปลกตา 
ทะเลสาบยาว เป็นทะเลสาบที�ใหญ่ที�สุดใน จิ�วจา้ยโกว ครอบคลุมพื3 นที� F5;,;;; ตารางเมตร ความยาวกว่า 
@ กิโลเมตร นํ3าในทะเลสาบมาจากหิมะที�ละลายลงมาจากภูเขา มีตน้สนซีดารขึ์3 นอยู่บนภูเขารอบๆทะเลสาบ 
เมื�อมองจากระยะไกลสะทอ้นเป็นทิวทศัน์อนังดงาม ในฤดูหนาวทะเลสาบจะจบัตวัแข็งหนาถึง U; เซนติเมตร 
จึงเป็นสถานที�ที�เหมาะสาํหรบัการเล่นสเก็ต 
ทะเลสาบแพนดา้ มีความลึกโดยเฉลี�ย .7 เมตร สูงจากระดบันํ3าทะเล I,>V@ เมตร ทะเลสาบแพนดา้จึงเป็น
หนึ� งในสองทะเลสาบของจิ�วจา้ยโกวที� ผิวนํ3 าจับตัวเป็นนํ3 าแข็งในฤดูหนาว ระดับนํ3 าของทะเลสาบมีการ
เปลี�ยนแปลงเสมอ เนื�องจากใตนํ้3ามีทางไหลไปยงันํ3าตกแพนดา้ ที�อยูใ่กล ้ๆ กนั 
 
 
 
 
 
** การท่องเที>ยวภายในอุทยาน ไกดแ์ละหัวหนา้ทวัรจ์ะใชวิ้จารณญาณในการนาํท่านเดินทางท่องเที>ยว
ตามจุดตา่งๆภายในอุทยาน ซึ>งจะไดม้ากหรอืนอ้ย ขึ� นอยูก่บัการใชเ้วลาในแต่ละสถานที> และการรกัษา
เวลาของคณะทวัรน์ั�นๆ ** 
คํ >า  บรกิารอาหารคํ >า ณ หอ้งอาหารคํ >าของโรงแรม 
พกัที> RUN DU HOTEL ระดบั 9 ดาว หรอืเทียบเท่า 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
วนัที>สี> จิ>วจา้ยโกว – ผ่านชมกาํแพงเมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตีbยซี – เฉินต ู– รา้นหยก 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซงพาน เป็นเมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมยัโบราณ เป็นเมืองที�ใชแ้ลกเปลี�ยนสินคา้
ชาวฮั �นและชาวทิเบต นําทุกท่าน ผ่านชมกาํแพงเมืองโบราณซงพาน กาํแพงเมืองโบราณแห่งนี3 ถูกสรา้งขึ3 น
ตั3งแต่สมัยราชวงศ์ถัง และถูกปรับปรุงใหม่อีกครั3งในช่วงราชวงศ์หมิง 
เนื�องจากเมืองซงพานมีสภาพภูมิประเทศที�เป็นประโยชน์ทางภูมิศาสตร ์
จึงไดถู้กเลือกเป็นที�ตั3งของฐานทัพทหารตั3งแต่สมยัราชวงศถ์งั ถึงแมเ้วลา
จะผ่านมานานหลายพันปี แต่ประตูเมืองและกําแพงเมืองที�นี� ไดร้ับการ
รกัษาไวเ้ป็นอย่างดีเสมอมา จนไดชื้�อว่าเป็นหนึ�งในเมืองประวติัศาสตรที์�
น่าสนใจที�สุดในมณฑลเสฉวน 
เที>ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําทุกท่านชม ทะเลสาบเตีbยซี ตั3งอยู่ที�เชิงเขาหมินซาน อยูร่ะหวา่งเมือง
ซงพานและเมืองเมา้เสี3 ยน ในมณฑลเสฉวน ทะเลสาบเตีSยซียงัเป็นตน้นํ3า
ของแม่นํ3าหมินเจียง มีวิวทิวทศัน์ที�สวยงามลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา และป่า
ไมเ้ขียวขจี ทะเลสาบเตีSยซีมีพื3 นที�กวา้งใหญ่ 5>; ลา้นตารางเมตรถือเป็น
ไข่มุกอนัสวยงามของที�ราบสูงเสฉวน – ทิเบต แต่เรื�องราวเบื�องหลงัในอีกดา้นหนึ�งของความงดงามของ
ทะเลสาบเตีSยซีนั3น ไดเ้กิดขึ3 นจากการเกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ..F55 ไดท้าํลายและกลืนหมู่บา้นโบราณยุบหาย
ลงไป จนกลายเป็นทะเลสาบขึ3 นมา 
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเฉินตู เฉินตูเป็นเมืองย่อยจงัหวดัที�ไดท้าํหน้าที�เป็นเมืองหลวงของ
มณฑลเสฉวนของจีน ตั3งอยูบ่ริเวณลุ่มแม่นํ3าหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตมีูราว .; ลา้นคน เป็น
หนึ�งในสามของเมืองที�มีประชากรมากที�สุดในภาคตะวนัตกของจีน (อีกสองแหง่คือฉงชิ�งและซีอาน) ใน
ปัจจุบนัเป็นทั3งศนูยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร และดา้นการศึกษาของภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใต ้คาํวา่เฉิงตู
มีความหมายวา่ ค่อย ๆ กลายเป็นเมือง เนื�องจากยอ้นไปเมื�อราว I,;;; ปีที�แลว้ ในสมยัจิSนซีฮ่องเต ้ไดมี้การ
จดัการชลประทานขึ3 น เพื�อแกไ้ขปัญหานํ3าท่วมที�เกิดเป็นประจาํทุกปี เมื�อแกไ้ขปัญหานํ3าท่วมได ้ ชาวนาชาวไร่
เพาะปลกูไดดี้ ชีวิตความเป็นอยูดี่ขึ3 น คนจึงเริ�มอพยพมาที�เมืองนี3 มากขึ3 นเรื�อย ๆ จึงไดชื้�อวา่เฉิงตู 
จากนั3นนําท่านชม รา้นหยก  ซึ�งเป็นเครื�องประดับนําโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซื3 อเป็นของฝากอันลํ3าค่าแก่คนที�
ท่านรกั     
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
คํ >า  บรกิารอาหารคํ >า ณ ภตัตาคาร 
พกัที> WYNDHAM HOTEL ระดบั 9 ดาว หรอืเทียบเท่า 
 
วนัที>หา้ รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน – ศูนยอ์นุรกัษห์มีแพนดา้ – รา้นผา้ไหม - ชอ้ปปิ� งถนนคนเดิน
ชุนซีลู่ - โชวเ์ปลี>ยนหนา้กาก 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําทุกท่านเดินทางสู่ รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์ครื�องนอนเพื�อสุขภาพ
ในรูปแบบต่างๆ มากมาย 
จากนั3นนําท่านเดินทางเขา้สู่ ศูนยอ์นุรกัษ์หมีแพนดา้ ซึ�งท่านจะไดเ้ขา้เยี�ยมชมความน่ารกัของบรรดาหมี
แพนดา้ไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ที�นี�นอกจากจะเป็นที�วิจยัและทาํการศึกษาเพื�ออนุรกัษ์หมีแพนดา้แลว้ ยงัเป็นศนูยก์าร  
เรียนรู ้และเพาะพนัธุห์มีแพนดา้อีกดว้ย ศนูยอ์นุรกัษ์หมีแพนดา้ที�เมืองเฉิงตนีู3 ก่อตั3งเมื�อปี .FV@ โดยมีภารกิจ
ในการวิจยัและอนุรกัษ์ต่อจากสวนสตัวเ์ฉิงตู และการพฒันาชนบทของสาธารณรฐัประชาชนจีน ซึ�งเริ�มแรกมี
แพนดา้เพียง U ตวัเท่านั3น แต่ปัจจุบนัมีแพนดา้รวมแลว้ประมาณ V5 ตวั ภายในศูนยอ์นุรกัษ์หมีแพนดา้ที�เฉิง
ต ูมีพื3 นที�กวา่ I,U>; ไร่ และกาํลงัจะเพิ�มเป็น >,;;; ไร่ เพื�อขยายพื3 นที�ใหก้บัการดูแลและเพาะพนัธุ ์แพนดา้
แดง ลิงสีทอง และสตัวป่์าอื�นๆ ที�ใกลจ้ะศนูยพ์นัธุด์ว้ย 
เที>ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านแวะ รา้นผา้ไหม ที�ขึ3 นชื�อของประเทศของจีน  ใหท่้านไดเ้ลือกซื3 อสินคา้คุณภาพที�ผลิตจากผา้ไหม เช่น
ผา้หม่ เสื3 อผา้ รองเทา้ ชุดเครื�องนอน เป็นตน้ 
จากนั3นนําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ หรือ WALKING STREET ของเมืองเฉินตู ซึ�งเป็นย่านขายสินคา้
ของวยัรุ่น รา้นคา้แบรนดเ์นม และขายสินคา้ทันสมยัต่างๆ นับเป็นแหล่งชุมนุมของหนุ่มสาวเมืองเฉินตูที�เต็ม
ไปดว้ยหา้งน้อยใหญ่ และรา้นอาหารมากมาย ใหท่้านไดช้อ้ปปิ3 งลิ3 นคา้และของที�ระลึกต่างๆ อาทิเช่น เสื3 อผา้ 
กระเป๋า รองเทา้กีฬา เป็นตน้  
 
 
 
 
 
หลงัจากนั3นนําท่านชมศิลปะการแสดงงิ3 วของเสฉวน ชมโชวเ์ปลี>ยนหนา้กาก อนัเป็นเอกลกัษณ์และไฮไลน์
ของเมืองเฉิงต ูมีคาํกล่าววา่ “ถา้มาเฉิงต ูแลว้ไม่ไดดู้โชวเ์ปลี�ยนหนา้กาก ถือวา่ยงัมา 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
ไม่ถึงเฉิงตู” วิธีการเปลี�ยนหน้ากากดว้ยการดึงเชือกอย่างแนบเนียน หรือเพียงแค่สะบัดหน้าเพียงแค่เสี3 ยว
วินาที หนา้กากก็จะเปลี�ยนไปเร็วมากๆ จนจบจบัไม่ไดว้า่ทาํไดอ้ยา่งไร 
คํ >า  บรกิารอาหารคํ >า ณ ภตัตาคาร 
พกัที> WYNDHAM HOTEL ระดบั 9 ดาว หรอืเทียบเท่า 
 
วนัที>หก รา้นนวดเทา้เพื>อสุขภาพ(บวัหิมะ) – วดัเหวินซู – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเทา้เพื>อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื�อยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซํ3า
ใคร พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถงั หรือที�รูจ้กักนัดีในชื�อ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม ผุพอง 
และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น  
จากนั3นนําท่านเดินทางสู่ วัดเหวินซู เป็นวดัพุทธเก่าแก่ที�คงความดั3งเดิมที�สุดในนครเฉิงตู  รวมทั3งยงัเป็น
ศูนยก์ลางของสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวน สรา้งขึ3 นในสมยัราชวงศถ์ัง เดิมทีเรียกว่า วดัซินเซียง ในปี 
ค.ศ..UV. ช่วงรชัสมยั จกัรพรรดิคงัซี แห่งราชวงศชิ์ง (.U77-.F..) พระอรหนัตซี์ตูไ้ดเ้ดินทางมาอาราม
แห่งนี3   และไดส้รา้งกระท่อมเพื�อบาํเพ็ญเพียรตบะจนสิ3 นชีวิต ตาํนานเล่าว่า ไดป้รากฏรูปของโพธิสตัวม์ญัชูศรี
ในเปลวเพลิงขณะที�ศพท่านถูกเผาเป็นเวลานาน ดังนั3 นผู้คนจึงกล่าวขานกันว่าพระอรหันต์ซีตูคื้อ พระ
โพธิสัตวม์ัญชูศรีกลับชาติมาเกิดวดัซินเซียงไดเ้ปลี�ยนชื�อมาเป็นอารามเหวินชูนับแต่นั3นมา นอกจากความ
ศกัดิGสิทธิGตามตาํนานดงักล่าวแลว้ ศิลปะอนัลํ3าค่า สมยัราชวงศถ์งัและซอ้ง ภาพเขียนกวา่ >;; ชิ3 น งานเขียน
ลายมือในงานสําคัญๆ ซึ�งถูกเก็บไวที้�นี�  รวมถึงความร่มรื�นภายในวดั เป็นสิ�งดึงดูดนักท่องเที�ยวมากมายให้
เดินทางมาเยี�ยมชม  
เที>ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนูอาหารสมุนไพร 
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิฉิงตซูวงหลิว 
79.30 น. นําทุกท่านเหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที>ยวบินที> TG619 
17.E9 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 
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** หากท่านที�ตอ้งออกตั Sวภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที�ทุกครั3งก่อนทาํการ 
ออกตั Sว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**โรงแรมที>พกั และโปรแกรมท่องเที>ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี>ยนขึ� นอยูก่บัความเหมาะสม 
และคาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแตล่ะครั�งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 79 ท่านขึ� นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิZในการเลื>อนการเดินทาง หรอืเปลี>ยนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที>ใชบ้ริการ ***   
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

L-E ท่าน 

7 เด็ก L ผูใ้หญ่  
เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน7Lปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน7Lปี) 

พกัเดี>ยว
เพิ>ม 

ราคา 
ไม่รวม 

ตั bว 

7E – 7f กนัยายน L9g7 Lh,999 E8,999 E8,999 h,500 18,999 

L8 – L9 กนัยายน L9g7 Lh,999 E8,999 E8,999 h,500 18,999 

77 – 7g ตลุาคม L9g7 33,999 36,999 36,999 8,000 20,999 

7L – 7h ตลุาคม L9g7 33,999 36,999 36,999 8,000 20,999 

7f – LE ตลุาคม L9g7 33,999 36,999 36,999 8,000 20,999 

7j – L) ตลุาคม L9g7 33,999 36,999 36,999 8,000 20,999 

L9 – E8 ตลุาคม L9g7 32,999 35,999 35,999 h,500 18,999 

E7 ต.ค. – 89 พ.ย. L9g7 27,999 34,999 34,999 h,500 18,999 

87 – 8g พฤศจกิายน L9g7 24,999 27,999 27,999 5,000 14,999 

8f – 7E พฤศจกิายน L9g7 24,999 27,999 27,999 5,000 14,999 

15 – 20 พฤศจกิายน L9g7 23,999 26,999 26,999 5,000 14,999 



 

  

 

 

 

 

 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ>นและหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจีนเพื>อร่วมโปรโมทสินคา้พื� นเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบ
ชา, หยก, บวัหิมะ, ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก ซึ>งจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผล
กบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี� แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุก
ท่านแวะชม ซื� อหรือไม่ซื� อขึ� นอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั�งสิ� น และถา้
หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิZในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยที>เกิดขึ� นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน E88 หยวน/รา้น/ท่าน 

 

 

 

• ณ สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจาํหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทัวรท่์านใดสนใจ
สามารถซื3 อได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื3 อ โดยไม่มีการบงัคบัลกูทวัรท์ั3งสิ3 น แต่เป็นการบอกกล่าว
ล่วงหนา้ 

 
อตัราค่าบริการนี� รวม 
� ค่าตั Sวเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      
� ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ3าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน I; กก.      
� ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ I ท่านหรือ  5 ท่าน  
� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามราย  
� ค่าอาหารตามมื3 อที�ระบุในรายการ     
� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ .,;;;,;;; บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 



 

  

 

 

 

 

 

 

� ค่าวีซ่าแบบกรุป๊ท่องเที�ยวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท  (สาํหรบัท่านที�เดินทางไปและกลบั
พรอ้มห    
     คณะเท่านั3น)   
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี�ยวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีที�ทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ท่องเที�ยว  
     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพิ�ม ท่านละ 1,V00 บาท** 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ I;; หยวน/ทริป/ต่อท่าน 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม @% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 5% 
� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(กรุณา 
     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 
 
เงื>อนไขการชาํระค่าบริการ 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� ตอ้งชาํระเงินค่าบริการเต็มจาํนวน ภายใน 5 วนัหลงัจากทําการยืนยนัการ

จอง  

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี3  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั3นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง
บริษัท 

3. คณะทวัรค์รบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยเดินทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 

 
 
 

เงื>อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ

เอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิก
การจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�บริษัทอย่างใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ



 

  

 

 

 

 

 

 

มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี3  

**เนื� องจากราคานี3 เป็นราคาโปรโมชั �น ตั Sวเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหน้าตั Sวเท่านั3น จึงไม่
สามารถยกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั3งสิ3 น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิZไม่คืนเงินทั�งหมดใหก้บัท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางที�ตอ้งการันตีมัดจาํหรือซื3 อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั3งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี3  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั3นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง
บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิGในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง I; คน  
 
เงื>อนไขและขอ้กาํหนดอื>นๆ 

1. ทวัรนี์3 สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั3น 

2. ทวัรนี์3 เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั3งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั3งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิGในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 
.> ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย @ วนัก่อนการเดินทาง
สาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย .; วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง 

 
 
 

4. นักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า
ที�ทางบริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 



 

  

 

 

 

 

 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิGไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล 
คาํนําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั Sวเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิGในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั3งนี3  บริษัท
จะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิGไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ3 นของ
นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

8. อัตราค่าบริการนี3 คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดงันั3น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิGในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ3 น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลง
อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั Sวเครื�องบิน ค่าภาษีเชื3 อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

9. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  
เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั3น  

 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ3 นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน .;; 
มิลลิลิตรต่อชิ3 น และรวมกนัทุกชิ3 นไม่เกิน .,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 
. ใบเท่านั3น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั3น  

2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั3น  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตวัไปเอง เนื�องจาก
รฐับาลทอ้งถิ�นตอ้งการรกัษาสิ�งแวดลอ้มและลดการทิ3 งขยะ จึงไม่มีบริการที�โรงแรม 



 

  

 

 

 

 

 

 

4. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี>ยวกบัการนาํแบตเตอรี>สาํรองขึ� นไปบนเครื>องบินดงันี�  

 แบตเตอรี�สาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ3 นเครื�องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที�จาํกดั ไดแ้ก่ 
7.. แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า I;,;;; mAh หรือน้อยกว่า .;; Wh สามารถนําขึ3 นเครื�องได้
ไม่มีการจาํกดัจาํนวน  
7.I แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้า I;,;;; - 5I,;;; mAh หรือ .;;-.U; Wh สามารถนําขึ3 นเครื�องได้
ไม่เกินคนละ I กอ้น 
7.5 แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 5I,;;; mAh หรือ .U; Wh หา้มนําขึ3 นเครื�องในทุกกรณี 
9. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 

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

เอกสารประกอบการยื�นวซ่ีาท่องเที�ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั น!! 
• สาํเนาหนงัสือเดินทาง ที�มีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

• สาํเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต ํ >ากว่า 7f ปี 

การทาํวซ่ีากรุ๊ปท่องเที�ยวนั �นใชแ้ค่เพยีงสาํเนาพาสสปอต์ที�ชัดเจนเท่านั�น !!  
ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


